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ANOTACE 

Bakalářská práce „Specifika krajní pravice v prostředí internetu“ pojednává o úloze 

Internetu v životě české extremně a radikálně pravicové scény. Zabývá se skupinami, které 

využívají internetových stránek a fór, zkoumá jejich projevy, strategie a cíle jejich působení, i 

přínos jejich činnosti v oblasti virtuální identity. Nejprve je vymezen vývoj české krajní 

pravice a současná situace v ČR. Dále se práce věnuje rozboru chování krajní pravice 

v prostředí Internetu. Je zde analyzováno působení krajní pravice ve virtuálním světě a jejich 

specifika ve vytváření a udržování virtuální identity členů hnutí. Přitom je věnován 

dostatečný prostor procesům sebereprezentace skupin, struktuře a charakteristikám 

komunikace, které hrají zásadní roli v procesu formování identity. V druhé, metodologické, 

části si práce klade za cíl zkoumat síť českých ultrapravicových stránek pomocí kombinace 

kvantitativních přístupů, konkrétně analýzou sociálních sítí a obsahovou analýzou. Na základě 

výsledků empirické části se pokusím vztáhnout poznatky teoretické části k realitě české 

krajně pravicové internetové scéně. 
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ANNOTATION 

The bachelor thesis "Specifics of the extreme right in the Internet environment" deals 

with the role of Internet in the life of the czech extreme and radical right movement. It 

discourses the groups which use Internet networks and forums, examining their 

manifestations, strategies and objectives of their activity, and the contribution of such 

activities in the area of virtual identity. First, the thesis defines the evolution of the Czech 

extreme right and also the current situation in the country. Furthermore, attention is paid to 

the topic of the far right on the Internet. The thesis analyses the activities of extreme right in 

the virtual world and its specifics in creating and maintaining a virtual identity of members of 

the movement. However, there is considerable space devoted to the processes of self-

presentation, as well as to the structure and characteristics of communication, which play a 

crucial role in the process of identity formation. The second methodological part of the work 

aims to examine a wide range of czech far-right virtual sites using a combination of 

quantitative approaches, namely social network analysis and content analysis. The results of 

these empirical attempts will be combined with the findings of the theoretical part and 

altogether will be applied to the reality of the Czech far-right Internet scene. 
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extreme right, right-wing extremism, right-wing radicalism, ultra-right, nacionalism, Internet, 

social networks, identity, social network analysis 
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ÚVOD 

 

Ve své práci se zaměřím na projevy krajní pravice v prostředí nových médií, zejména 

Internetu. Pokusím se nastínit výhody virtuálních sítí pro aktivity ultrapravicových skupin a 

dále popíšu, k jakým účelům je hnutí využívá. Práci zahájím krátkým vymezením základních 

pojmů a popisem krajně pravicové scény v ČR. Dále uvedu několik relevantních teorií 

týkajících se Internetu, virtuálních sítí, sociálních hnutí a identity, které zároveň slouží jako 

úvod do nejpodstatnější části práce. V ní se obecně zaměřím na specifika virtuálního působení 

krajní pravice ve světě i v ČR. Neméně důležitá je empirická část práce, kde hodlám vykreslit 

působení české ultrapravice ve virtuálním světě. Pomocí analýzy sociálních sítí zmapuji síť 

krajně pravicových internetových stránek i vazby propojující jednotlivé subjekty. Dále na 

základě analýzy různých dimenzí obsahů stránek vztáhnu platnost série hypotéz uvedených ve 

druhé kapitole. Hodlám vycházet z prací českých odborníků na českou krajně pravicovou 

scénu1 a z prací mezinárodních autorů a výzkumných týmů věnujících se problematice2

Současná krajní pravice slaví značné úspěchy v mnoha evropských i neevropských 

státech. Řady stoupenců neustále rostou a v několika případech se pravicově populistickým 

stranám dokonce podařilo získat zastoupení v parlamentu

. 

3

Jeden z nejvýraznějších posunů ve strategii zviditelňování hnutí nastal v důsledku 

dynamického rozvoje Internetu, kdy došlo k přesunu působení i do oblasti virtuální. Internet 

nabízí neomezený prostor k prezentaci vlastních aktivit, přičemž objem informací roste 

natolik závratným tempem, že znemožňuje kontrolu obsahu stránek státními orgány 

. Tento úspěch je podmíněn řadou 

faktorů. V prvé řadě modernizací krajní pravice, která upravila své strategie i rétoriku, a 

dynamicky se adaptuje na požadavky nové doby. S tím souvisí průnik ultrapravicových 

organizací a zájmových skupin do nových médií. Dalšími příčinami je povaha doby obecně, 

kdy dochází k nárůstu sociální a ekonomické nejistoty obyvatel, politický establishment ztrácí 

svou důvěryhodnost a turbulentní změny ve společnosti se negativně podepisují na vztazích 

mezi jedinci (Mareš: 2003, 81). Tento výčet faktorů představuje živnou půdu, kam krajní 

pravice sází svá řešení palčivých společenských problémů, rafinovaně zahalená do hávu 

obrany národa a národní identity, jež představují pouze nástroj k získání podpory mas a 

k prosazení svých cílů. 

                                                            
1 M. Mareš a J. Charvát. 
2 P. Milza; J. Daniels; G. Baray, T. Postmes & J. Jetten; W. B. Swann, D. C. Seyle, A. Gómez, J. F. Morales & 
C. Huici; V. Burris, E. Smith & A. Strahm; P. B. Gestenfeld, D. R. Grant & C. P. Chiang; J. Adams & V. 
Roscigno, M. Caiani & L. Parenti a mnoho dalších. 
3 V současné době Nizozemsko, Švédsko, Maďarsko, v minulých letech Rakousko, Francie, Itálie (Milza: 2005). 
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zabývajícími se sledováním a potíráním hnutí nebezpečných pro demokracii (Gerstenfeld et 

al.: 2003). Další faktory jako jsou anonymita, relativní beztrestnost, možnost multimediálně 

reprezentovat hnutí a lákat tak jedince do svých řad, způsobily, že některé skupiny 

upřednostňují aktivitu online. Podle McGowana (2004: 223) ultrapravice používá Internet 

především ke komunikaci v rámci skupin, organizaci událostí i k náboru nových členů. 

S projevy ve virtuálním světě také souvisí řada sociálních procesů, jejichž popis tvoří jádro 

práce. Internet představuje nástroj, s jehož pomocí členové hnutí mohou konstruovat, 

posilovat či udržovat vlastní identity. Extremistické skupiny navíc šíří své interpretační 

rámce, definují opozici hnutí a nabízí zakotvení jedince v postmoderním, nepřehledném světě 

(Adams & Roscigno: 2005).  

Řada sociologů, psychologů a politologů si již všimla rizik plynoucích z působení 

krajní pravice na Internetu, z tohoto důvodu neustále roste počet teoretických i empirických 

prací zabývajících se tímto tématem. Přesto se tomuto fenoménu doposud v ČR nikdo 

systematičtěji nevěnoval. V rámci práce doplním teoretický rámec rozborem česky psaných 

ultrapravicových stránek. Poznatky z výzkumu uvedu do souvislostí s prostředky a cíli hnutí, 

zamyslím se také nad zvláštnostmi české ultrapravicové reprezentace na Internetu. Věřím, že 

se znalostmi o povaze české krajní pravice na Internetu lze  lépe porozumět proměnám 

současné ultrapravicové scény.  
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1. KRAJNÍ PRAVICE V ČR 

 

1.1. VYMEZENÍ POJMŮ 

 

Úvodem své práce bych ráda objasnila význam jednotlivých pojmů, se kterými budu 

dále pracovat. Pokud není uvedeno jinak, přebírám jejich definici od Miroslava Mareše 

(2003). Toto vymezení považuji za nezbytné, protože výzkum krajní pravice dosud nemá 

konzistentní základní pojmosloví, a ani mezi jednotlivými výzkumníky v tomto ohledu 

nepanuje shoda. Spory mezi vědci vyplývají mj. také z výčtu teoretických disciplín, které se 

zabývají výzkumem krajní pravice (politologie, sociologie, psychologie, historie aj.) a 

z množství aspektů tématu (krajní pravice jako hnutí, ideologie a systémy přesvědčování, 

násilí, strategie boje proti krajní pravici atp.). Čeští autoři čerpají zejména z teorie 

extremismu, která pracuje především s koncepty současných myslitelů E. Jesseho a U. 

Backese. 

Ústředním pojmem této práce je slovní spojení krajní pravice, které lze popsat pomocí 

dvou souvisejících pojmů: extremismus a radikalismus4

S používáním pojmu extremismus se pojí několik problémů. Vágní formulace pojmu 

umožňuje veřejnosti pod něj zahrnovat široké spektrum skupin bez ohledu na jejich ideologie 

či strategie. Tímto způsobem se extremismus stává synonymem pro jakoukoli odchylku od 

. Extremismus, ať již pravicový či 

levicový, představuje fundamentální opozici demokratického režimu, jenž usiluje o úplnou 

změnu politického systému a společnosti. Pravicový extremismus popírá moderní pojetí 

rovnosti. Mezi jeho znaky patří mj. etnocentrismus, rasismus, antisemitismus, xenofobie. 

Pravicově extremistická uskupení prosazují nerovnost mezi skupinami lidí na základě etnické 

příslušnosti a rasy, žádají silný stát s charismatickým vůdcem v jeho čele, odmítají 

nadnárodní společenství (EU, NATO), hlásají tvrdou proti-imigrační politiku, rasismus a 

extremní nacionalismus. Oproti tomu, levicový extremismus prosazuje princip rovnosti lidí, a 

to ve všech oblastech společenského života s extremistickými důsledky (upřednostňování 

rovnosti lidí před osobní svobodou, zatracení jakékoliv státní formy atp.). Fenomén 

levicového extremismu v ČR (jeho formy, prezentace i pořádané aktivity) je také velice 

zajímavý objekt výzkumu. V této práci se zaměřím pouze na extremismus pravicový.  

                                                            
4 Uvedené definice Miroslava Mareše (2003) a Jana Charváta (2007) jsou široce užívané v dané tematické 
oblasti. Autoři jsou předními českými odborníky na pravicový extremismus a jejich vymezení spojují 
sociologické a politologické aspekty problematiky. Dovolila jsem si nepoužívat definice extremismu uváděné 
příslušnými českými státními orgány (Ministerstvo vnitra ČR, Bezpečnostní informační služba atp.), neboť jsou 
příliš široké (týkají se všech druhů extremismu) a uplatňují především kriminalistický pohled na tématiku. 
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systému. Negativní konotace pojmu navíc umožňují médiím manipulovat s veřejným 

míněním nálepkováním „nepohodlných“ skupin, čímž je společensky diskreditují (Keller: 

1998, 76-77). Mezi extremismem a demokracií se na politickém spektru nachází šedá zóna 

tvořená radikalismem. Radikálové požadují změnu systému, přesto nezavrhují demokracii 

jako celek, snaží se prosazovat své požadavky v mezích legálního rámce společnosti a tvoří 

legální opozici systému (Fiala: 1998). Častý nástroj agitace představuje populismus5

Oba proudy, extremismus a radikalismus, jsou obsaženy v sousloví krajní pravice 

(nebo také ultrapravice)

. 

Radikální skupiny a strany plní také zvláštní funkci v rámci společnosti, kde představují tenze 

a konflikty, jež společnosti mohou za určitých podmínek prospívat. Vzhledem k četnosti 

vazeb mezi radikální a extrémní pravicí však hrozí i opačná situace – jejich působení může 

společnost destabilizovat a rozdělit. 

6

 

, jež tvoří v této práci zastřešující pojem pro všechny ultrapravicové 

subjekty. Krajní pravice se vyznačuje heterogenitou směrů podle ideologického zaměření 

subjektů či v „upřímnosti“ distancování se od historických totalitních režimů. Značné rozdíly 

lze nalézt mezi radikálními politickými skupinami, extrémně pravicovými skupinami, 

neonacistickými a neofašistickými skupinami hlásajícími rasovou nadřazenost, a 

revizionistickými skupinami. Podle Mareše (2003: 53) mají přesto všechna tato seskupení 

řadu společných znaků: „iracionalismus, sociální darwinismus, nacionalismus, absolutní stát, 

vůdcovský princip, rasismus, antikomunismus“. 

1.2. AKTÉŘI KRAJNÍ PRAVICE 

 

 Jak již bylo zmíněno výše, krajní pravice je spíše určité názorové spektrum, než 

homogenní skupina, a dělí se do mnoha proudů podle postavení v systému, zaměření a aktivit 

(Charvát: 2003, 64). Některé proudy jsou vzájemně propojeny, jejich účastníci koordinují své 

aktivity a spolupracují mezi sebou, což je v současné době ještě více umocněno moderními 

technologiemi. Dochází k vytváření vazeb nejen na úrovni státu, ale i nadnárodně, časté je i 

inspirování se  děním v zahraničí. 

                                                            
5 Krajně pravicových populismus se nejčastěji projevuje v oblíbeném triptychu hesel používaných radikálně 
pravicovými politickými subjekty: přistěhovalectví -> nezaměstnanost -> kriminalita. Hesla si lze vyložit 
následovně: přistěhovalci berou práci občanům státu, proto roste míra nezaměstnanosti, jež postihuje jak občany 
státu, tak přistěhovalce. Vzniká situace, která vede k (etnické) kriminalitě. Dnes se tento základní triptych 
rozšířil o ostrou kritiku establishmentu, touhu po změně, obranu národní identity, nedůvěru vůči globalizaci a 
EU. Obliba hesel reflektuje aktuální politickou, společenskou i ekonomickou situaci daného státu. Politici 
využívají aktuálních nálad, tenzí a předsudků k zisku podpory širší společnosti. (Milza: 2005, 449)  
6 Viz. příloha: graf 1 pro vizualizaci rozdělení politického spektra podle Mareše (2003). 
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 V ČR se ultrapravicové spektrum dělí na následující subjekty: populistické pravicové 

politické strany přebírající typická ultrapravicová témata, zájmové skupiny a sdružení 

propagující své zájmy, sociální hnutí a subkultury formující skupiny podobně smýšlejících 

mladých lidí (Mareš: 2003, 62). Činnost těchto subjektů je podporována institucemi 

vytvářejícími ideově-kulturní zázemí krajní pravice a financující spřízněné skupiny výdělky 

z prodeje7

Existence ultrapravicových politických stran souvisí se snahou radikálů proniknout 

do parlamentu a ovlivňovat dění v zemi z vysokých pozic (ibid., 67). Strany se soustředí na 

populistická témata, která jim svou kontroverzní povahou garantují zájem médií. Mezi tématy 

se často vyskytují: plány pro řešení „romské otázky“ a etnické kriminality, řešení 

nezaměstnanosti a narůstající imigrace, volání po silném státu a útok na establishment, 

antikomunistické a protiněmecké zaměření (ibid., 191). Balancování na hranici legality nese 

riziko, že strany budou označeny za extrémistické a tím pádem společensky stigmatizovány 

(Charvát: 2008). Tyto politické subjekty využívají lidských emocí, strachu obyvatelstva 

z různých jevů (přistěhovalci, homosexuálové, komunisté) a slibují tvrdý zásah a 

znovunastolení pořádku ve společnosti. Současnou stranou reprezentující tuto podskupinu 

krajní pravice je Dělnická strana sociální spravedlnosti.  

.  

Krajně pravicové subkultury sdílí sociální prvky (společenský status, přesvědčení, 

životní styl, hodnotové preference, sociální normy atp.), které ovlivňují účast jedince (Mareš: 

2003, 65). V kontextu ČR jsou výraznou subkulturou ultrapravicoví skinheads. Skinheads 

do jisté míry postrádají koherentní a propracovanou ideologii, která by spojovala všechny 

skupiny hlásící se k esenci subkultury (ibid., 403). Z této subkultury se rekrutuje řada 

aktivistů později působících v pravicově extremistickém spektru, kterým se budu nyní 

zabývat. 

Větší část krajně pravicového spektra se zaměřuje na šíření své ideologie a nábor 

nových členů odlišnou formou aktivit. Jedná se o sociální hnutí, jež se od subkultur liší v 

konzistenci ideologie. Hnutí pořádají demonstrace, šíří tištěné publikace, připravují 

internetové kampaně, atp. Nejrozšířenějším typem extremně pravicového sociálního hnutí na 

území ČR jsou autonomní nacionalisté8

                                                            
7 Jedná se o knižní a hudební nakladatelství, obchody nabízející ultrapravicové oblečení a jiné zboží. 

. V roce 2005 došlo k vzniku a rozšíření 

autonomních nacionalistů jako odpověď na dlouhodobý úpadek na scéně a represivní strategie 

8 AN je koncept inspirovaný německými freie Kameradschaften (volná společenství), neboli freie Nationalisten. 
Tyto skupiny extremistů vznikly po masivních represích německé vlády a ozbrojených složek, jež měly za 
následek restrukturaci a decentralizaci hnutí (McGowan: 2004, 205). 
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oficiálních orgánů ČR. Jedná se o nezávislé a málo početné regionální spolky tvořící ilegální 

sítě využívající moderních technologií ke komunikaci, koordinaci činností, šíření propagandy 

a náboru nových členů (Virchow: 2004). 

Všechna extrémně pravicová uskupení představují širší společenský proces s nadnárodním 

charakterem a jsou natolik rozšířená, že se někdy mluví o celosvětové white power (virtuální) 

komunitě (Mareš: 2003, 68). Tato uskupení mají své vlastní strategie boje, mimo strategie 

autonomních nacionalistů je to např. nový terorismus (činnost malých skupin útočících na 

establishment s cílem odstartovat konflikt) či strategie osamělých vlků (způsob boje 

jednotlivců páchajících protistátní násilí bez přímého napojení na ultrapravicová hnutí). 

Krajní pravici lze zkoumat i na základě teoretických modelů vysvětlujících vznik a trvání 

tohoto hnutí. To ale není obsahem této práce, proto přikládám text věnující se tomuto tématu 

do textové přílohy práce. 

 

1.3. SOUČASNÝ STAV ČESKÉ KRAJNÍ PRAVICE 

 

 Pro účely práce budeme sledovat vývoj české krajní pravice ve třech etapách. Krátce 

shrneme situaci hnutí před rokem 1989, podíváme se na důležité momenty v letech 1990 – 

2010 a podrobně se zastavíme u současného vývoje od roku 2010.  

Projevy ultrapravice byly do roku 1989 spíše sporadické a nepříliš významné. Během 

komunistického režimu se ultrapravice téměř neprojevovala. Během 80. let 20. století 

pronikla subkultura skinheads na území republiky a těsně před revolucí vzniklo několik 

neonacistických formací (např. kolem hudební skupiny Orlík). Zároveň docházelo k 

podněcování některých totalitních prvků ze strany samotného státu: antisemitismus a nenávist 

vůči Romům (Mareš: 2003, 170). Jejich rozšíření pomohlo vytvořit negativní postoje u 

majoritní společnosti, na které poté navázaly krajně pravicové skupiny po revoluci (ibid.).  

 Po roce 1989 se začala formovat česká krajně pravicová scéna. Porevoluční nálady 

charakteristické odmítáním komunismu, plné obav ze společenských změn, volající po řešení 

otázky Romů a přiklánějící se k vlastenectví (někdy téměř nacionalismu) nahrávaly 

ultrapravici (Charvát: 2007, 51). V té době došlo ke vzniku politické strany Sdružení pro 

republiku – Republikánská strana Československa (dále SPR-RSČ), řadě zájmových skupin i 

neonacistických poboček mezinárodních sítí (Charvát: 2008). Mezi lety 1994 a 1998 SPR-

RSČ uspěla ve volbách a vrostla aktivita neonacistických skupin, která vyvrcholila několika 

rasovými vraždami (Charvát: 2007, 76). V letech 1999-2001 se politicky angažovaní 
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stoupenci ultrapravice neúspěšně pokusili o návrat na politickou scénu ČR, což ovlivnilo dění 

na scéně v letech 2002-2005, kdy se aktivita hnutí téměř zastavila (ibid., 106). Tato situace se 

částečně vyřešila převzetím německého konceptu autonomních nacionalistů roku 2005, který 

obnovil původní sílu neonacistické scény. Od té doby došlo k novému probuzení krajně 

pravicové scény. Radikálně pravicové politické strany opět kooperují s neonacistickými 

formacemi, a věnují svou pozornost především novým médiím, hlavně Internetu, a 

možnostem, které jim skýtají. Autonomní nacionalisté, kteří již tvoří několik buněk 

rozmístěných ve větších městech, udávají směr vývoje hnutí, pořádají hojně navštěvované 

pochody a demonstrace.  Propaganda a nábor nových členů se z veliké části přesunuly do 

prostředí Internetu, kde autonomní nacionalisté oslovují lidi pomocí internetových stránek9 i 

sociálních sítí (konkrétně Facebook10

Bezpečnostní informační služba (BIS) uvádí ve svých zprávách za rok 2010, že po 

zrušení Dělnické strany došlo k poklesu aktivit skupin ze strachu před policejními zásahy a 

médii. V čele ultrapravicových skupin došlo ke generační obměně, kdy stíhaní starší členové 

ukončili svou činnost a nahradili je mladší aktivisté, čímž se v praktické rovině změnily 

především strategie reprezentace hnutí. V dnešní době lokální skupiny zanikají a vznikají 

stále nové, čímž se scéna stále více tříští a stává se nepřehlednou. Podle zprávy MVČR se 

také v posledních měsících rozhoduje o směřování ultrapravice v budoucnosti, což je 

provázeno mnoha vnitřními konflikty vedoucí k dalšímu dělení scény. Následky sporů se 

projevují v klesajícím počtu účastníků demonstrací a aktivit za rok 2010. Od začátku roku 

2011 jsme však svědky rostoucí aktivity ultrapravice a navýšení počtu demonstrací a pochodů 

(březen: Nový Bydžov, duben: Krupka, květen: Brno). Všechny výše zmíněné akce zaštítila 

Dělnická strana sociální spravedlnosti v čele s Tomášem Vandasem, na místa konání se sjely 

stovky osob, včetně stoupenců extrémně pravicových autonomních nacionalistů. Na těchto 

akcích se také objevily také ideové protipóly krajní pravice, které vyjádřily nesouhlas s jejími 

aktivitami. Mezi protipóly se řadí krajně levicové aktivistické skupiny (konkrétně Antifa), 

občanská sdružení a iniciativy pro lidská práva i nejčastější oběti extrémně pravicové rétoriky 

) a otevřeně reprezentují svou činnost a názory. Dělnická 

strana o sobě dala znát svou účastí na parlamentních a senátních volbách v roce 2010 (ovšem 

bez většího úspěchu), ve stejném roce byla rozpuštěna soudem, avšak ve své činnosti 

pokračuje dál pod jiným názvem (Dělnická strana sociální spravedlnosti). 

                                                            
9 Existují internetové stránky buněk AN Kutná Hora, AN Plžeňsko a AN Severovýchod. 
10 Konkrétně se zde prezentují AN Zlínsko, AN Šumperk, AN Litovelsko, AN Mladoboleslavsko, AN Plzeňsko, 
AN Severovýchod a mnoho jiných extrémně pravicových skupin (Svobodná mládež atd.). 



 

15 

– etnické a jiné menšiny. To svědčí nejen o nárůstu aktivit krajní pravice, ale také o objevení 

heterogenního křídla rezistentních skupin, které krajní pravici na těchto akcích provází. 

Současná situace krajní pravice je specifická právě přesunem těžiště aktivit do 

virtuálních sítí. V ČR představuje virtuální prezentace hnutí krajní pravice málo rozšířený jev 

v porovnání s aktivitami extremistů ze západních zemí11. Česká krajní pravice masivně 

proniká na Internet až v posledních letech12

V dnešní době dochází k závratnému růstu v počtech virtuálních stránek a komunit, 

podobným tempem také zanikají a vznikají nové. V rámci Internetu probíhají diskuse o 

budoucím směřování scény, které je stále nejasné. Na nově založených virtuálních skupinách 

sdílí extrémně pravicové skupiny propagandu a lákají do diskusních fór neangažované 

jedince. Tímto způsobem dochází k částečnému pronikání extremistické agendy mezi 

obyvatelstvo. Zároveň je zde snaha získat voliče a příznivce mimo extremistickou scénu 

prostřednictvím dělání „slušné politiky“, což přispívá k popularizaci nastolovaných 

ultrapravicových témat

, což do jisté míry souvisí s počítačovou 

gramotností mladé generace angažující se v hnutí. Počátky prezentace hnutí nalézáme již 

v polovině 90. let, kdy řada zájmových skupin a sdružení (např. Vlastenecká fronta, 

Vlastenecká liga, Vlast.cz) začala zveřejňovat na Internetu aktuální informace a programy 

sdružení (Mareš: 2003, 290). 

13

                                                            
11 Internetová scéna české krajní pravice zaostává v mnoha ohledech. Neexistuje zde žádné veliké fórum po 
vzoru amerického Stormfront.org, které by sloužilo k sjednocení extrémně pravicových stoupenců. Dále zde 
chybí hlídací skupina, která by se na svých stránkách zabývala pouze českou krajní pravicí a uváděla by 
aktualizovaný seznam krajně pravicových internetových stránek. Založení takových stránek by pomohlo v boji 
proti konkrétním projevům krajní pravice na Internetu, kdy by se veřejnost mohla informovat o časté formě 
prezentace hnutí, sledováním stránek a zapojováním se do diskuzí by mohla naznačit pravicovým extremistům, 
že jejich názory nesdílí majoritní společnost. Hlídací skupiny zaznamenávají činnosti ultrapravice ve všech 
velkých západních státech, kde je problematika ultrapravice rozšířená, nejvíce však v USA (Burris, Smith & 
Strahm 2000). 

. Mezi častá témata internetových stránek patří: revize role 

Československa v době druhé světové války i revize dějin československého státu, kritika 

současné politické situace v ČR a mezinárodní politiky, kritika Kosova a politiky státu 

Izraele. Na stránkách je výrazně zastoupeno téma národní identity a kultury, požadavek její 

záchrany, dále pojem slovanství a slovanská historie. Velmi časté je záporné hodnocení 

multikulturalismu a přistěhovalců, etnických menšin na území ČR a etnické kriminality, 

hanění Židů, šíření negacionistických a konspiračních teorií s Židy v hlavní roli, 

12 Paměť většiny fungujících krajně pravicových internetových stránek sahá do roku 2008 a 2009, ve 
výjimečných případech do roku 2003.  
13 Nejčastěji se setkáme s požadavky přísné politiky vůči imigrantům (např. přísnější pravidla pro zadávání práce 
imigrantům, přísné trestání etnické kriminality), úplnou asimilaci etnik a odmítání jejich zvýhodňování, 
požadavek sociálních jistot všem občanům, nezávislost na EU a jiných nadnárodních organizacích (DSSS: 
Programová listina, 2010).  
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zesměšňování levice a antifašistické ligy. V neposlední řadě se na stránkách objevuje variace 

rozličných momentů jako je kritika veganství, Václava Havla, fast foodů i farmaceutického 

průmyslu14

 Role Internetu je pro aktivity české ultrapravice nezanedbatelná, proto se zaměřím na 

toto téma v teoretické a empirické části práce. V teoretické části nastíním aktuální koncepce 

zahraničních autorů, zabývající se mapováním a výzkumem krajní pravice. Zmíním možnosti, 

jež Internet skýtá tomuto hnutí, popíšu cíle a strategie hnutí týkající se náboru nových členů, 

propagandy i jejich mobilizace. Zaměřím se na také specifika procesu konstrukce a udržování 

virtuální identity. Ve svém výzkumu použiji metody analýzy sociálních sítí, kterými popíšu 

tvar sítě ultrapravicových stránek. Zastavím se u vazeb, kterými jsou jednotlivé stránky 

spojeny (ve formě odkazů), pokusím se také vyložit zvláštnosti rolí různých stránek a usoudit 

z nich na povahu celé sítě. Dále zjistím zastoupení různých dimenzí vyskytujících se na 

stránkách krajní pravice (př. ideologie, propaganda, identita) a pokusím se interpretovat 

povahu stránek patřících do různých proudů ultrapravice (př. neonacisté a neofašisté, 

pravicově populistické politické subjekty, revizionistické sítě atd.). To vše nám pomůže 

pochopit podstatu sítě, z nichž můžeme usoudit na budoucí vývoj české krajní pravice. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
14 Tento přehled je výsledkem předběžného prochází obsahů českých ultrapravicových internetových stránek. 
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2. KRAJNÍ PRAVICE A INTERNET, IDENTITA 

 

„We are threatened species, and the hunt is open.“ 

De Koster & Houtman:2008 

 

2.1. INTERNET A SOCIÁLNÍ HNUTÍ KRAJNÍ PRAVICE 

 

Internet představuje klíčový informační a sdělovací nástroj pro současná sociální 

hnutí. Hnutí těží z možnosti mobilizace zdrojů skrz své působení ve virtuálním světě, nehledě 

na to, že svou prezentací na Internetu vytváří a udržují kolektivní identitu svých členů. 

Přesunem do kyberprostoru dochází k proměnám v samotné struktuře hnutí, kdy 

se transformují jejich organizační sítě. V prvé řadě se blíže podíváme na to, co je myšleno 

slovem „Internet“ a jak bychom mohli definovat sociální hnutí. 

Používáním slova Internet odkazuji na „elektronickou síť, která spojuje osoby a 

informace prostřednictvím počítačů a jiných digitálních zařízení, a která umožňuje mezi-

osobní komunikaci a vyhledávání informací“ (DiMaggio et al.: 2001). Konkrétně se tedy 

jedná o veřejné používání tohoto media formou zapojení se do celosvětové internetové sítě a 

elektronické pošty. Internet je fenoménem ryze moderním. Jeho rychlé rozšíření přišlo na 

počátku 90. let minulého století, do té doby byl používán pouze pro vědecké a vojenské účely. 

S rychlým nárůstem využívání tohoto média došlo i k exponenciálnímu růstu objemu 

informací uložených na internetových stránkách. Pojem sociální hnutí má mnoho významů. 

Pro některé autory představuje hnutí typ kolektivní akce sloužící k prolomení limitů 

slučitelnosti daného systému či vyjádření určitých preferencí, které mobilizují jednotlivce a 

přeměňují tyto preference v aktivity (McCarthy & Zald: 1977). Většina hnutí se svým 

působením snaží vyvolat žádané změny ve společnosti, popř. zabránit změnám nežádaným, a 

navrhnout vlastní představu řešení aktuálních problémů. Pro účel práce budeme sociální hnutí 

definovat jako "(…) (síť) neformálních interakcí mezi pluralitou individuí, skupin nebo 

organizací angažovaných v politických nebo kulturních konfliktech na základě sdílené 

kolektivní identity." (Diani: 2003, 301). 

Konceptu sítí, zmíněný v definici sociálních hnutí, se věnuje sociolog Manuel Castells. 

Podle Castellse (2010: 501) „sítě představují soubory vzájemně propojených uzlů“ (2010: 
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501), jež mohou nabývat mnoha podob15

Efektivní sociální hnutí, jako je hnutí krajní pravice, plní řadu funkcí vůči svým 

členům, jimiž zajišťuje kontinuitu své existence. Mezi hlavní složky kultury sociálních hnutí 

se podle Passy (2003) počítá nábor nových členů a rozšíření sítí významů mezi členy, čímž 

dochází ke konstrukci a udržování identity. Prvním krokem náboru nových členů je 

zveřejnění přesvědčovacích mechanismů a strategií, kterými oslovují jednotlivce

. Sítě jsou „otevřenými strukturami a integrují do 

sebe nové uzly (...) na základě sdílení podobných hodnot a cílů“ (ibid.: 510). 

Všudypřítomnost sítí vyplývá ze samotné povahy informační společnosti, která klade důraz na 

technologický vývoj, jež by byl prakticky nemožný bez neustálého toku informací, akumulace 

znalostí a jejich zpracování. 

16. Samotný 

nábor poté probíhá skrz sociální sítě, kdy jedinec komunikuje se stávajícími členy hnutí. Ve 

vzájemném působení se projevují dva druhy vazeb: osobní i virtuální. Z pohledu dynamiky 

hnutí jsou důležitější osobní vazby, neboť právě tento typ vazeb významně ovlivňuje 

rozhodnutí jedince o členství (Diani: 2003, 7). Seznámení se hnutím uvádí do chodu 

mechanismy, jež ovlivňují pravděpodobnost účasti jedince. Často se jedná o porovnávání 

nákladů (možné zadržení represivními složkami, stigmatizace v očích veřejnosti) a výnosů 

(nalezení identity a přátel, pocit patření někam) ze zapojení se do hnutí, přičemž náklady a 

výnosy se mohou lišit podle typu hnutí či intenzity zapojení. Členství v hnutí také závisí na 

řadě externích faktorů, z nichž mají největší význam typ politického režimu u moci, typ 

protestních aktivit a názor veřejnosti na hnutí. Konkrétní náborové taktiky a strategie 

ultrapravice osvětlí následující kapitola. Krajně pravicová hnutí jsou v neposlední řadě sítěmi 

významů, jejichž sdílení vytváří identitu členů a zároveň určuje hranice hnutí. Nutno zmínit, 

že hranice jsou nestálé, dochází proto k neustálému vyjednávání a výměně významů. Účast 

v sociálních sítích je sama o sobě identifikačním procesem. Tím je míněno, že jedinci si 

hnutí vybírají podle blízkosti norem a hodnot, které sdílí s jinými členy (Freeman: 1973). Sítě 

vytváří a posilují identity jedinců s podobným hodnotovým zaměřením, a zároveň jim 

poskytují referenční rámce17

Jednotlivé buňky extremně pravicových organizací často spolupracují, pořádají řadu 

aktivit a šíří svou ideologii v prostředí Internetu, bez ohledu na hranice národních států. 

, pomocí nichž jedinci redefinují sociální realitu a svou roli v ní 

(Somers: 1992). Téma identity členů ultrapravice bude podrobněji zpracováno v kapitole 2.3. 

                                                            
15 Např. sítě politické, sítě obchodu s drogami, internetové sítě, sociální hnutí atd. 
16 V případě krajní pravice se jedná např. o nesouhlas s establishmentem, kritika panujících poměrů či volání po 
radikální změně, to vše doplněno rámcem národního státu a národní identity.  
17 Soubor vlastností, znalostí a postojů člověka, který ovlivňuje způsob nahlížení na určité situace a fenomény. 
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Odkazy na zahraniční internetové stránky tvoří 40% všech odkazů vyskytujících se na 

českých krajně pravicových stránkách (příloha: graf 2). Internet představuje místo setkávání a 

agregování jedinců do virtuálních komunit na základě jejich identit. Přitažlivost určité 

skupiny pro jedince záleží na rozsahu sdílení podobných hodnot a pohledu na svět. Klíčovou 

aktivitou komunit je komunikace, neboť bez ní by nemohlo dojít k utváření, rozvíjení a 

udržování identit členů. Významnou roli v procesu interakce v komunitě hraje publikum, 

neboť konstrukce a rekonstrukce identity se ve virtuálním světě děje zásadně před publikem, a 

spočívá v jeho přesvědčení pomocí komunikace (Waskul & Douglass: 1997). Přijetí určité 

skupinové identity je přitom podmíněno jejím sdílením a jejím vyhodnocováním celou 

komunitou. Virtuální komunity dále poskytují členům soubor skupinových hodnot 

k internalizaci, členové nalézají svou roli ve skupině a orientují se na základě skupinového 

souboru vědění18

 

. 

2.2. VYUŽÍVÁNÍ INTERNETU KRAJNÍ PRAVICÍ – PROSTŘEDKY A CÍLE 

 

 Rozšíření Internetu po světě bylo doprovázeno nadějemi výzkumníků, kteří očekávali, 

že bude mít příznivý vliv na demokracii, občanskou společnost a rovnost lidí (Caiani & 

Parenti: 2009). Pravdou je však, že pravicoví extremisté byli mezi prvními extremistickými 

skupinami, které odhadly a využily jeho potenciál v propagaci své ideologie (Daniels: 2009).  

V USA v roce 1983 vznikl Bulletin Board System (BBS) s názvem Liberty Bell, kam 

uživatelé mj. vyvěšovali extremistické materiály jako např. texty popírající holocaust, 

rasistické a antisemitské dokumenty atd. (Levin: 2002). O rok později vznikly BBS v rámci 

hnutí Aryan Resistance, které měly spojovat pravicové extremisty po celém světě (Weatherby 

& Scoggins: 2005). S extremisty však držely krok i hlídací skupiny, které zaznamenávaly 

jejich aktivit od roku 1985 dodnes (ibid.). Na začátku 90. let američtí pravicoví extremisté 

přešli k používání diskusních fór, kam mohlo přispívat více lidí. Významným počinem ve 

virtuální historii americké extremní pravice je počátkem 90. let založení neonacistické 

internetové sítě Stormfront.org, která je dnes největším a nejrozšířenějším fórem a komunitou 

na světě (DeKoster & Houtman: 2008). Němečtí neonacisté se domlouvají v rámci 

počítačových sítí již od 80. let, kdy založili Thule, počítačovou databázi bez přístupu na 

Internet (Braunthal: 2009, 124-128). V jejím rámci mohli členové hnutí společně plánovat 

akce, sdílet propagandu a seznamy nepřátel, diskutovat a číst zakázané knihy. Pro policii bylo 
                                                            
18 Tj. soubor postojů, stereotypů, soudů a názorů, hodnocení, životního stylu, atd. 
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obtížné proniknout do sítě kvůli zakódovanému přístupu. Thule se postupně rozšířila také do 

zahraničí, avšak v roce 1999 zanikla, neboť nesplnila svůj účel – vytvořit celosvětovou 

pravicově extremistickou síť (ibid.).  

Po téměř dvaceti letech rozšíření tohoto media po celém světě je tedy zřejmé, že 

Internet představuje pouhý nástroj, jehož využití závisí na záměrech uživatelů. To vedlo Chen 

et al. (2004) k pojmenování jeho „alternativní“ stránky webu, kterou používají extremisté, na 

„temnou síť“19. Je to právě obtížně cenzurovatelná povaha20

Pronikání krajní pravice do nových medií je spojeno s trendem decentralizace hnutí, 

který sledujeme v celosvětovém kontextu (Burris, Smith & Strahm: 2000). Internet 

představuje levný a účinný prostředek komunikace mezi jednotlivými decentralizovanými 

jednotkami, které jsou mnohdy od sebe značně geograficky vzdáleny. Přitom přesun aktivit 

do prostředí Internetu je v rozporu s hlásanou ideologií krajní pravice. Ta vystupuje proti 

globalizaci a integraci aktivit národů a přitom paradoxně využívá produktů globalizace 

(Caiani & Parenti: 2009). Castells (2010: 155) vysvětluje virtuální aktivitu sociálních hnutí 

obecně jako nutnost. Podle něj je každé hnutí našeho věku odsouzeno k využívání Internetu, 

chce-li být úspěšné. Také proto přežití ultrapravice závisí na její virtuální reprezentaci a na 

schopnosti přilákat nové členy. 

 Internetu, která umožňuje 

extremistickým skupinám vytvářet stránky s nepravdivým, urážlivým a nebezpečným 

obsahem. Internet šířením těchto obsahů přispívá k reprodukci nerovnosti, rasismu, xenofobie 

a dalších negativních společenských jevů. 

 Nyní nastíním aktivity krajní pravice ve virtuálním světě. Internet je pro toto hnutí 

zajímavý z mnoha důvodů. Představuje pro ně účinný kanál šíření propagandy a podněcování 

násilí (Glaser et al.: 2002). Původní metody používané krajní pravicí (krajně pravicová 

periodika a radiové vysílání) nemají zdaleka takový rozsah a efektivitu. To je způsobeno mj. 

tím, že tato krajně pravicová média jsou zastíněna rozšířenými mainstreamovými médii, do 

nichž se extremisté dostávají velmi obtížně, a tudíž nemohou kontrolovat obrazy, které jsou o 

nich produkovány21

                                                            
19 Ang. Dark Web. 

. Internet dále slouží k náboru nových členů, kteří se rekrutují na lokální 

20 Tj. absence neustálého dohledu na obsah stránek, jeho regulace či sankcionování. Poskytovatelé internetového 
spojení sice mohou zakázat vytvořené stránky a nainstalovat filtry znemožňující nalézt stránky s rasistickým 
obsahem, ale je téměř nemožné kontrolovat celý Internet, jehož počet stránek roste exponenciálně (Back: 2002). 
21 Jan Charvát (2010) se zabývá vztahem krajní pravice s médii. Podle něj média ráda referují o krajní pravici, 
neboť jim tato kontroverzní tématika zaručuje pozornost. Média však referují o krajní pravice velice povrchně, 
jsou často neinformovaná a nerozlišují mezi různými pojmy (nejčastějším příkladem je spojování všech 
skinheadů s neonacismem). Obraz krajní pravice v mainstreamových médiích je následující: členové krajní 
pravice jsou lidé s nízkým IQ, lidé bezohlední, jejichž chování se vymyká společenským zásadám. Tato 
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či dokonce na globální úrovni, a díky prostorem a časem neomezené komunikaci tvoří 

relativně stabilní silně propojené skupiny (Zhou et al.: 2005). Členství v krajní pravici přináší 

jedincům kolektivní identitu, kterou sdílí všichni členové skupiny a podílí se na jejím 

vytváření, udržování a šíření (Caiani & Parenti: 2009). Společná identita hnutí přitom láká do 

řad hnutí osamělé jedince toulající se po internetových stránkách a hledající ukotvení v určité 

komunitě (virtuální v tomto případě). Takových jedinců je mnoho a právě jim přizpůsobuje 

hnutí své strategie lákání a náboru. Komunikující skupiny také sdílí zdroje, informace a cíle 

(ibid.). Virtuální komunikace se navíc ukázala jako efektivní a levný nástroj při mobilizaci 

členů hnutí při řadě událostí (demonstrace, protestní pochody, shromáždění, koncerty atd.). 

Tento typ komunikace umožňuje větší operabilitu a dynamiku shromažďování plynoucí 

z anonymity a komunikace v reálném čase, navíc propojené s mobilní komunikací tváří v tvář 

sledování bezpečnostními složkami státu. V neposlední řadě krajní pravice těží z rozměrů 

online komunity finančně, a to prodejem hudby, knih, memorabilií a jiných položek 

asociovaných s modlami krajní pravice. Dále se v této kapitole zaměřím na každý z výše 

zmíněných bodů a uvedené teoretické poznatky budu ilustrovat praktickými příklady 

z jednotlivých českých ultrapravicových stránek. 

Důležitou součástí taktik krajní pravice je šíření svých myšlenek pomocí propagandy. 

Propagandou se zde myslí šíření určitých sdělení za účelem ovlivnění mínění a jednání 

jedinců. Institut pro výzkum propagandy (IPA) vyjmenovává na konci 30. let 20. století sedm 

základních technik šíření propagandy. Vysvětlím českou ultrapravicí nejčastěji používané 

techniky a opatřím je příkladem z českého prostředí. 

• Name-calling: spojování osob či myšlenek s negativními symboly (př. označení 

komunista, homosexuál). 

• Glittering generality: použití slov nesoucích společensky důležité a uznávané 

významy (př. evropská civilizace, láska k vlasti, svoboda identity). 

                                                                                                                                                                                          
generalizace není pravdivá, neboť v krajní pravici lze nalézt celou škálu osobností, včetně vedoucích osobností, 
jež mnohdy mají vysokoškolské tituly a velice dobře se vyznají v českém právním řádu. Na základě takových 
obrazů má česká veřejnost tendenci podceňovat sílu ultrapravice, což je vyhovující z hlediska plánování aktivit. 
Krajní pravice na druhou stranu využívá média k svému prospěchu. Činí tak dvěma způsoby: upoutání 
pozornosti médií kontroverzním jednáním (vedení negativní kampaně) či snaha normalizovat svou podstatu 
veřejnými vystoupeními a propagandou (např. v rámci rozhovorů s členy ultrapravice) (Charvát: 2010). Nadace 
OSF ve spolupráci s Newton media a.s. (2010) uveřejnila zprávu z mediální analýzy s názvem Obraz 
pravicového extremismus v českých médiích. Zde se vyskytuje tvrzení, že média mohou informovat o aktivitách 
ultrapravicového hnutí, nebo dokonce napomáhat v boji s krajní pravicí. Vyznění mediálních příspěvků 
týkajících se ultrapravice se mění na základě aktuálního společenského dění. Na počátku roku 2010 byly však 
zprávy o krajní pravici z 78% negativní (dopady kauzy Vítkov). Nejvíce zmínek (55%) patří DSSS (OSF: 2010).  
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• Transfer: využívání obecně respektovaných autorit (vědeckých, náboženských) 

k legitimizaci propagandistických myšlenek (př. citování sociálních-darwinistů, 

bibliografie Petra Bakaláře). 

• Testimonial: propojení populárních osobností s propagandou (př. osoba Daniela 

Landy, Václava Klause). 

• Plain folks: tvrzení, že prezentované myšlenky mají svůj původ v lidu (př. běžní 

lidé/občané si myslí, politika pro lid). 

• Fear appeal: vyvolání strachu a namíření pozornosti na způsob eliminace jeho 

původce (př. strach z islamizace Evropy, strach z ústupu národních států, sousloví 

„cikánský“ teror či etnická kriminalita atd.).  

Při prohlížení internetových stránek krajní pravice (kompletní seznam stránek je 

k dispozici v příloze: tabulka 1) zjistíme, že propagandu lze nalézt v mnoha formách. 

Setkáváme se s původními nacistickými a fašistickými texty, texty antisemitskými, s díly 

neonacistických a neofašistických intelektuálů, politickými manifesty či negacionistickými 

díly22. Stránky mnohdy obsahují různé články, rozhovory s příznivci hnutí, pozvánky na 

konference a semináře (Caiani & Parenti: 2009), důležité je i šíření nacistické a fašistické 

symboliky23

Má ale současná extrémně pravicová propaganda potenciál oslovit jedince? Zde je 

nutné zmínit, že propaganda současné extrémní pravice se velice liší od propagandy druhé 

světové války i jejich pozdějších forem. Hnutí, které nemá snadný přístup do demokratických 

médií, si uvědomilo, že Internet mu dává možnost kontroly vlastního obrazu (Gerstenfeld at 

al.: 2003). Extrémní pravice tedy vstupuje do prostředí nových medií s volnýma rukama a 

může spravovat obsah vlastních stránek tak, aby dosáhla pozitivního obrazu, tedy odlišného, 

než který prezentují mainstreamová média. Obratným řízením dojmů šíří krajní pravice své 

 - původní či zástupné.  

                                                            
22 Stránky Délský potápěč nabízí možnost nákupu knih (př. dílo nové pravice The problem of democracy, díla 
Julia Evoly) či čtení textů online (divadelní hra Jukio Mišimy - Můj kamarád Hitler). Stránky Radikální obrození 
nabízí ve své knihovně řadu titulů. Obrozenecká literatura čítá tituly filosofické (Nietzscheho Antikrist, Soumrak 
model aj.), zabývající se bílým nacionalismem (David Lane - 88 předpisů, Manifest bílé genocidy; David Duke – 
Moje probuzení), národně socialistická literatura (George L. Rockwell – White Power, Savitri D. Muherji – 
Filozofie svastiky; i český autor Emil Skružný – Pravda o lži aj.), knihy o rase (Petr Bakalář – Psychologie 
Romů aj.) a knihy v kategorii ostatní (George Orwell – 1984, Farma zvířat, Niccolo Machiavelli – Vladař, 
Benito Mussolini – Doktrína fašismu). Mezi revizionistickou literaturou najdeme knihy: Problém plynových 
komor, Osvětim: mýty a fakta, Zemřelo skutečně 6 milionů atp. (příloha: obrázek 2).  
23 Symbolika extremistických hnutí je velice bohatá. Některé znaky jsou velice známé a zakázané, často hnutí 
používá zástupné znaky, které nejsou již tak nápadné, avšak členové se díky nim poznají mezi sebou. Zástupné 
symboly čerpají z germánské a skandinávské mytologie, z runového písma, z čísel představující kódy jmen (př. 
18, 88 atd.) i z univerzálních znaků společných mnoha kulturám (Chmelík: 2000). Na internetu se občasně 
vyskytují pouze zástupné znaky (runy, čísla, příloha: obrázek 3). Původní, zakázané symboly lze nalézt pouze na 
stránkách teroristické organizace Blood&Honour Bohemia (příloha: obrázek 4). 
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interpretační rámce do různých sfér společnosti (čímž mj. získává nové členy). Extremně 

pravicové virtuální sítě totiž představují svůj vlastní, ideologicky komfortní výklad 

současných problémů, což spojuje stávající členy hnutí či láká členy nové (Adams & 

Roscigno: 2005).  

Prezentace v nových médiích představuje na druhou stranu také výzvu pro vůdce 

hnutí, kteří musí neustále vytvářet a řídit širší společností přijatelná krytí pravých úmyslů 

těchto skupin (Morris: 2000). Mezi nejčastější taktiky řízení dojmů patří tvrzení, že skupina 

prezentující se na stránkách není násilná a nešíří rasovou nenávist24

 Nejnovější strategií hnutí je posun směrem k normalizaci, kdy se členové hnutí snaží 

integrovat do hlavního proudu společnosti a vypadat méně extrémně. Normalizační strategie 

představuje členy extrémní pravice jako obyčejné občany zajímající se o dobro komunity 

(Cooter: 2005), národa, svobody a identity jednotlivců

 - taková tvrzení obsahuje 

až třetina zahraničních pravicově extremistických sítí (Gerstenfeld et al.: 2003), v českém 

kyberprostoru pouhých 10% stránek. Taková tvrzení jsou součástí normalizace obsahu 

stránek a různých sociálně psychologických technik, na které se nyní zaměřím.  

25. Tato strategie je v souladu s teorií 

rámování26

Rámce hnutí nabízí členům vysvětlení jejich problémů a také původce jejich nesnází, 

se kterými se mohou vypořádat (Snow et al.: 1986). Krajní pravice přehodnocuje a 

rekonstruuje své rámce tak, aby se veřejnost mohla snáz identifikovat s postoji uvedenými 

v nich. Někteří jedinci se cítí odcizeni a zmateni, ale i přesto se nechtějí stát součástí 

, podle které hnutí musí sladit své hodnoty a ideologie, aktivity a cíle tak, aby se 

shodovaly a vzájemně doplňovaly s těmi svých budoucích členů (Snow et al.: 1986). Pomocí 

normalizačních technik se zastánci hnutí snaží přiblížit hodnotám majoritní společnosti 

(Cooter: 2005). Tímto způsobem se neangažovaní jedinci mnohem jednodušeji identifikují 

s hnutím a zvyšuje se pravděpodobnost jejich vstupu do řad krajní pravice.  

                                                            
24 Tvrzení nabývají různých podob: „Veškeré skutečnosti uvedené na a v tomto blogu jsou myšleny pouze jako 
teoretické vysvětlení dané problematiky. Informace nejsou v žádném případě určeny jako nabádání k jakékoliv 
trestné činnosti.„(Encyklopediae Riotum: 2008), „Veškeré materiály umístěné na těchto stránkách slouží pouze 
ke studiu historie, nikoliv k propagaci.“ (Radola Gajda: 2010) či „Na fóru je zakázáno používat názvy, symboly, 
kryptogramy, zkratky atd. spojitelné s nacismem ve spojitosti s propagací nacismu a mu podobných ideologií. 
Použití pro účely diskuzní či studijní ve spojitosti s politikou je povoleno, je však na každém, aby zvážil hodnotu 
případné diskuze. Použití těchto věcí v přezdívce, uživatelském obrázku a podpisu na fóru je propagace vždy, 
tudíž je to zakázané.“ (Národní hrdost: 2011). 
25 Viz. např. strategie normalizace na stránkách Národní hrdost – 7 cílů našeho hnutí: „Sjednocení národa, 
zajištění osobní svobody, rozvoj národní suverenity a identity, navrácení ctnosti mezi lid, řízení státu jako služba 
národu, obrana a rozvoj evropské kultury, prosazování nových životních hodnot“ (Nereknu: 2010). 
26 Ang. frame theory. Výsledek rámování (tj. rámec) představuje soubor částí pozorované a zaznamenané 
skutečnosti, které jsou shromážděny, spojeny a zabaleny tak, že tvoří nový úhel pohledu na realitu i její 
interpretaci (Benford&Snow: 2000). 
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ultrapravicového hnutí27 (Cooter: 2005). Členové zahraničních ultrapravicových hnutí jsou 

z těchto důvodů nabádáni, aby si nevydržovali extremistický vzhled (chování, oblečení, 

tetování), nalezli si dobrou práci, popř. absolvovali slušnou školu. Normalizace by nemohla 

být úspěšná také bez změn v chování, především ve skupinovém chování28

Strategie normalizace vychází ze známých sociálně-psychologických technik, 

konkrétně se jedná o techniku nohy ve dveřích a techniku nízké koule

. Proto se 

doporučuje vyhýbat se veřejným konfrontacím ideologie hnutí, a raději se věnovat navazování 

povrchních vztahů s menšinami, či dokonce docházet na hodiny herectví, aby členové hnutí 

působili přesvědčivě (ibid.). 

29

Pokud říkáme určité osobě pouze část příběhu, používáme techniku nízké koule 

(Cialdini et al.: 1978). Tímto způsobem funguje propaganda i internetové stránky krajní 

pravice, kde se prezentuje pouze pečlivě vybraný díl příběhu, kterým hnutí vysvětluje svá 

stanoviska a pohled na svět. Pokud jedinci nepátrají po celém znění, velice snadno uvěří 

výkladu věcí z jednoho úhlu pohledu, což usnadňuje změnu jejich sebepojetí (ibid.). Příklad 

použití obou technik je snaha stránek působit zdánlivě neútočně a objektivně pomocí různých 

upozornění, vyloučení odpovědnosti, tlumočení cílů skupiny, sociálního přístupu k aktuálním 

tématům, používání sofistikovaných protiargumentů atp. (Weatherby & Scoggins: 2005). 

Taková tvrzení ovlivní uživatele Internetu tak, že spíše na stránkách setrvají a nechají na sebe 

působit jejich obsah (ibid.), než kdyby se na nich vyskytoval otevřený rasismus.  

. Technika nohy ve 

dveřích vysvětluje, že osoba spíše přistoupí na náročnější požadavek, pokud již dříve 

souhlasila s menším, souvisejícím požadavkem (Weatherby & Scoggins: 2005). Přijetím 

nenáročného požadavku totiž jedinec na sebe bere jistý závazek, který chce dodržet. Souhlas 

s prvním požadavkem vede ke změně sebepojetí jedince jako člověka, který projevil 

vstřícnost v určité situaci, a proto by měl být ochoten vyhovět i požadavkům náročnějším 

(Výrost & Slaměník: 2008). V praxi se technika nohy ve dveřích projevuje v normalizaci 

stávajících členů a internetových stránek, které působí málo extrémně. Pokud se jedinec stane 

součástí radikálně pravicové komunity a změní své sebepojetí, je pro něj poté mnohem 

jednodušší si časem vytvořit extrémnější postoje (viz. kapitola 3.3.2.). 

                                                            
27 Tento jev byl popsán v sociologickém výzkumu agentury STEM pro MVČR, viz. textová příloha. 
28 Časté bývá poučování o oblékání a chování na demonstracích a pochodech. Na neonacistických stránkách 
Svobodná mládež najdeme návody o tom jak se chovat u policejního výslechu, jak stávkovat a vyhnout se 
postihu (vč. výčtu zákonů týkající se této tématiky), jak propagovat extremismus bezpečně v rámci Internetu, jak 
propagovat hnutí pomocí letáků i jak znesnadnit práci Policie ČR – tj. postup při policejních zátazích, sledování 
členů policií atd. (Informační portál Svobodné mládeže: 2011, příloha: obrázek 5). 
29 Angl. foot-in-the-door technique a low-ball technique. 
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Bylo by pošetilé očekávat, že tyto techniky působí na všechny uživatelé Internetu 

stejnou mírou. Častěji se díky nim rekrutují lidé s nízkým sebevědomím, sociálně vyloučení a 

deprivovaní (Blazak: 2001), jedinci frustrovaní, kteří si vytvořili nepřátelský postoj vůči 

(zdánlivému) původci jejich problémů. Přesvědčení jedinci nepotřebují ke vstupu do hnutí 

přesvědčovací techniky, jejich identita je silná a vyhledávají skupiny, které by ji posílily, tj. 

skupiny otevřeně rasistické a antisemitské.  

Obsahy krajně pravicových sítí bývají legitimovány persvazivními technikami. 

Primárním cílem stránek je vypadat odborně a důvěryhodně v očích veřejnosti. Jejich obsah 

se mnohdy zakládá na rasistických a zaujatých tvrzeních, které se v mírné formě vyskytují ve 

veřejném mínění. Na stránkách jsou tato tvrzení zahalena do vědeckého hávu díky podpoře 

(smyšlených) osob s akademickými tituly či osob zastávající významné společenské funkce 

(příloha: obrázek 6). Takové stránky bývají také často uloženy na serverech s koncovkou .org 

(Weatherby & Scoggins: 2005). Negacionisté jsou vynalézaví ve směru prezentace témat na 

stránkách, což nejlépe dokládá příklad stránek Altermedia, Wikipus, Institut pro výzkum 

tabuizovaných témat, Sociologická trafika, aj30

Termín negacionismus se obecně používá v souvislosti s osobami a texty, které 

pokládají zločiny spáchané nacisty na Židech za druhé světové války za lež a spiknutí (Milza: 

2005, 168). Cílem negacionistů je uvést na pravou míru dění 20. století a provést revizi

. Stránky působí důvěryhodně co se designu a 

prezentace informací týče, ale prezentované informace jsou lživé a historické události jsou 

vyloženy z pravicově extremistického úhlu pohledu (Ray & Marsh: 2001). Důležitou součástí 

negacionistických stránek jsou odkazy na další, podobně zaměřené stránky, kde si uživatelé 

Internetu mohou doplnit informace, dovědět se nová, pseudo-vědecky podložená „fakta“ a 

uvěřit tomu, že se jedná o „pravdivé“ informace. To vše svědčí o nebývalé kreativitě hnutí.  

31

                                                            
30 Viz. příloha: obrázky 7-9. 

 

evropských dějin, které by nahlížely pozitivněji na krajní pravici. Toto „očištění“ nacismu je 

potřebné pro stoupence ideologie, neboť by se díky tomu nacismus stal historicky únosným a 

jeho následovatelé by mohli svobodně hlásat své názory a rehabilitovat se (ibid.: 172). 

Negacionisté napadají svědectví obětí holocaustu, popravčích i svědků. Tvrdí, že holocaust je 

31 Od slova „revize“ odvozují negacionisté své „eufemistické“ pojmenování revizionisté. Revidování dějin 
začalo po 2. světové válce ve Francii, v 70. letech si vybralo do centra své argumentace otázku plynových komor 
(Milza: 2005, 176). Negacionisté rozšiřují svá pole působnosti, zakládají revizionistické organizace a 
nakladatelství, pořádají sjezdy a vzájemně se podporují a vydávají svá díla v mnoha jazycích. Jejich spisy jsou 
určeny jak pro veřejnost, tak pro krajně pravicová hnutí. Revizionisté mají dokonce své instituce, z nichž je 
nejvýznamnější Institut historické revize (Institute for Historical Review). V rámci IHR se konají roční 
konference a semináře, to vše zahalené do pseudo-akademického diskursu, který dodává jejich lžím a 
polopravdám větší důvěryhodnost. 
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lží vymyšlenou Židy a nikdy neexistoval32

Další doplněk ideologie ultrapravice představují různé konspirační teorie, které 

v současné době také zažívají zlatý věk díky Internetu (Knight: 2003, 347). Podle 

konspiračních teorií reprodukovaných extrémní pravicí existuje tichá dohoda mezi členy tajné 

ekonomické moci, jejichž cílem je ovládnout svět, přičemž nejčastěji bývají za spiklence 

považováni Židé, zednáři a američtí kapitalisté

. Jakékoliv židovské oběti jsou podle negacionistů 

oběťmi válečnými a jejich počty rozhodně nepřevýšily 6 milionů. Někteří negacionisté 

dokonce tvrdí, a svá tvrzení dokládají (falšovanými) dokumenty, že se počty židovského 

etnika během války navýšily o několik milionů. Negacionistická tvrzení nacházíme na 

Internetu poměrně často, což může být dáno časovým vzdalováním holocaustu, kdy nezbývá 

mnoho osob-svědků války, a nové generace spoléhají pouze na tištěné informace. Právě na 

mládež se negacionisté soustředí a snaží se získat jejich podporu bagatelizováním či rovnou 

popíráním nacistických zločinů. Rozhodně je však, podle negacionistů, třeba dvojnásobně 

odsoudit Židy – za rozpoutání války i za výmysl holocaustu (ibid.: 171-172). 

33

Nábor nových členů, jakožto jeden ze znaků efektivity hnutí (uveden v podkapitole 

2.1.), je pro krajní pravici velice důležitý, neboť po určité době dochází ke střídání stoupenců 

hnutí, nejčastěji z důvodu dosažení vysokého věku (Blazak: 2001). Zatímco jiná hnutí 

spoléhají na aktivitu členů, kteří v nich vidí ochranu či výdělek, extrémní pravice musí být 

sama aktivní. Z těchto důvodů se pravicoví extrémisté zaměřují na mládež, která mnohdy 

nedokáže kriticky rozeznat pravou podstatu informací prezentovaných na stránkách 

(především pokud jsou záměrně jejich obsahy pozměňovány v rámci propagace extrémně 

pravicové ideologie), anebo jsou ukonejšeni normalizačními prohlášeními o svobodě slova či 

jiných demokratických hodnotách (Gerstenfeld et al.: 2003). Pro nastávající členy jsou určeny 

sekce s multimediálním obsahem: fotografie, white power hudba

 (Tateo: 2006). Přívrženci konspiračních 

teorií vidí děni kolem sebe v paranoidních souvislostech a každý, kdo s nimi nesdílí jejich 

světonázor, je podle nich manipulován skrytými silami celosvětového spiknutí. Pravou funkcí 

konspiračních teorií je přitom dát smysl náhodnému směřování světa a uvést činy člověka do 

určitého kontextu, dát jeho životu smysl i cíl. V tomto ohledu představují konspirační teorie 

určitou náhražku náboženství v současném racionalizovaném světě. 

34

                                                            
32 Viz. příloha: obrázky 10-12. 

, videa z demonstrací a 

koncertů. Obě kategorie, současní i budoucí členové, mohou komunikovat v rámci chatu a 

33 Viz. příloha: obrázek 13.  
34 White power hudba je všeobecné označení hudebních stylů (od metalu po techno), jež spojují rasistické a 
nacistické texty, inspirace v keltských a germánských mytologických tématech a symbolika boje. 
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různých online fór, kde lze sdílet informace a seznámit se s kolektivní identitou hnutí (Caiani 

& Parenti: 2009). Náborové techniky se soustředí i na jedince střední třídy, kteří jsou nejvíce 

náchylní k pocitům odcizení, neboť soustavně pracují na dosažení úspěchu, a jsou frustrováni, 

pokud se jim nedaří naplnit své cíle35 (Aronson et al.: 2004). Hnutí míří na více 

společenských skupin a věkových kategorií širokou nabídkou témat, které je mohou zajímat36 

(Weatherby & Scoggins: 2005). Existují zmínky o snahách zahraničních extremistických 

stránek nalákat děti do řad hnutí pomocí omalovánek, her a internetových knížek 

vysvětlujících historii bílé rasy (Ray & Marsh: 2001). Zahraniční stránky dále nabízí rodičům 

manuály plné rad ve výchově potomků, popř. také plány pro domácí vyučování (Gerstenfeld 

et al.: 2003). Česká krajní pravice není v tomto poli příliš aktivní, objevují se zde pouze 

články o výhodách domácího vyučování37

Hnutí krajní pravice závisí na financování svých aktivit členy. Proto využívá Internetu 

k lepšímu financování strany. Peníze získává jak přímo (dary a příspěvky), tak nepřímo 

(poplatky za registraci do velkých online komunit, prodej zboží). Nejčastějším typem výdělku 

je prodej různého zboží, mezi nějž se počítají knihy, časopisy, hudební nosiče, oblečení i 

memorabilia z druhé světové války. 

. 

Internet představuje ideální nástroj šíření informací, informace se přenáší rychle a 

k mnoha příjemcům. Přičteme-li k tomuto aspektu Internetu ještě transnacionální povahu sítí, 

zjistíme, že mobilizace členů, i na mezinárodní úrovni, je snadnější, než kdy předtím38. 

Mobilizace krajně pravicových skupin v prostředí Internetu probíhá různými nástroji. Mnoho 

stránek obsahuje kalendář událostí, kde se členové dovědí o demonstracích, koncertech, 

srazech atp. (Caiani & Parenti: 2009)39, v českém prostředí využívá kalendář až 15% stránek. 

Stránky na sebe často odkazují, tudíž se informace o pořádaných událostech dostanou k více 

příznivcům40

                                                            
35 Podle tzv. konceptu „blízkosti vstupu“ (nearness to entry), trpí střední třídy frustrací mnohem více než třídy 
vyšší, neboť ty určují ekonomický standard na základě vlastních úspěchů (tudíž u nich nehrozí propad 
společenského statusu), a než třídy nižší, jejichž vyhlídky na ekonomický úspěch jsou tak mizerné, že pouze 
živoří a přežívají. Střední třídy jsou blízko úspěchu, ale stejně tak blízko neúspěchu, a to je zdrojem frustrací 
(Aronson et al.: 2004).  

. Skupiny tímto způsobem zviditelňují své politické kampaně, doprovázené 

peticemi. Podle Burris, Smith & Strahm (2000) jsou vztahy mezi zahraničními 

36 Nejlepším příkladem je zahraniční pravicově extremistické fórum Stormfront, které nabízí registrovaným 
členům diskuse na téma: zdraví, podnikání, domácnost, náboženství, poezie atp. (Weatherby&Scoggins: 2005). 
37 Viz. příloha: obrázek 14.  
38 Důkazem tohoto tvrzení jsou mezinárodní účastníci koncertů white power hudby v ČR i výjezdy českých 
jedinců na zahraniční akce pořádané mezinárodními extrémně pravicovými komunitami, př. vzpomínkové 
pochody v Německu. 
39 Viz. příloha: obrázek 15. 
40 Viz. příloha: obrázek 16. 
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ultrapravicovými komunitami jsou silnější u těch, které si navzájem potvrzují svou 

intelektuální legitimitu (revizionisté) či kulturní identitu (rasističtí skinheadi), a slabší u 

skupin, které mezi sebou soutěží o nové členy (politická uskupení) či zákazníky (komerční 

podniky)41

Krajní pravice ale ne vždy usiluje o početná shromáždění, kterými předvádí svou sílu. 

Pokud se jedná o důležitou akci pro hnutí, namířenou proti politickým představitelům, 

levicovým nepřátelům či bývalým členům hnutí („odpadlíkům“), hnutí zná a uplatňuje řadu 

technik. Všechny bojové techniky přitom spadají pod nový terorismus

. Odkazy na jiné stránky prozrazují ideologickou blízkost s odkazovanými hnutími, 

společné cíle a zájmy, či odráží formální vztahy mezi vůdci skupin (ibid.), což platí jak pro 

zahraniční, tak pro domácí scénu. Tímto způsobem vytváří hnutí kyberprostor, v němž 

fyzická blízkost či vzdálenost nehraje žádnou roli a umožňuje co nejvíce uživatelům po celém 

světě se podílet na extremistických aktivitách, především v boji za bílou rasu (ibid.). Odkazy 

internetových stránek tvoří mj. podklady pro analýzu sociálních sítí prezentovanou ve 

výzkumné části práce. 

42

Konkrétní strategií krajně pravicových extremistů je strategie osamělých vlků, kde 

jedinci operují v rámci buněk. Komunikace mezi buňkami probíhá skrytě, proto je téměř 

nemožné odhalit jejich činnost, což z nich dělá mnohem silnější protivníky (ibid.). Výhodou 

internetové komunikace je velká anonymita, neprůhlednost a obtížná vysledovatelnou činností 

individua. Tímto způsobem se teroristé odpoutávají od národních hranic a omezení a operují 

na světové úrovni. Cílem těch nejetrémističtějších aktivit je obnovení světa rasově čistých 

obyvatel, kteří žijí svobodně a v míru (ibid.)

, který spočívá 

v operacích malých decentralizovaných skupin, jež nejsou plně zapojeny do velkých 

organizací; teroristé si často si za cíle vybírají vlivné osoby (vládní a armádní představitelé), 

nebo civilisty (Whine: 1999). V českých poměrech můžeme uvést jako příklad nového 

terorismu žhářský útok na romskou rodinu ve Vítkově. Čtveřice pachatelů nebyla napojena na 

žádnou větší krajně pravicovou organizaci, útok sami naplánovali a za své odsouzení si 

vysloužili respekt a podporu celé krajně pravicové scény (s výjimkou jednoho z pachatelů, 

který projevil lítost nad následky činu a spolupracoval s policií při vyšetřování). 

43

                                                            
41 V ČR ale neexistuje více si navzájem konkurujících politických uskupení, na kterých bychom mohli tuto 
hypotézu prozkoumat. Komerční podniky v ČR postrádají jakékoliv vazby, revizionistické sítě jsou propojeny 
minimálně. Tento trend může být dán odlišným postavením revizionistických a negacionistických stránek v 
českém virtuálním prostoru, kdy netvoří vlastní proud, ale spíše ideologicky doplňují jiná výrazná hnutí (př. 
neonacisté a neofašisté). Mezistránkovým vztahům v českých poměrech se podrobně věnuje kapitola 3.4. 

. Díky absenci cenzury na Internetu může 

42 Nový terorismus se celosvětově šíří již od 90. let, avšak je inspirovaný teroristickými akcemi extremistických 
levicových skupin 70. let. 
43 Viz. příloha: obrázek 17. 
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extrémní krajní pravice nejen šířit své názory, které jsou v rozporu se zákony, ale je jí dán 

prostor ke zveřejňování teroristických manuálů44

Teroristické aktivity extremní pravice tvoří pouze malé procento jejich aktivit. Často 

se na Internetu ozývají hlasy členů, kteří si stěžují na současnou situaci hnutí. Podle nich 

stoupenci hnutí nepoužívají Internet jako prostředek k reálné akci, ale jejich aktivity v rámci 

kyberprostoru se staly samy o sobě cílem. Tímto způsobem zapojení do online komunit a 

skupin nahradilo akceschopnost hnutí v reálném světě (ibid.). Decentralizovaná povaha 

ultrapravice na Internetu nás může uklidňovat z hlediska nízkých počtů aktivistů, ale pokud se 

zamyslíme nad historickým fašismem a jeho vzestupem, zjistíme, že mu předcházel vznik 

malých a roztříštěných buněk, které až později spojily svou mikro-politickou sílu a daly 

vzniku masovému hnutí (Deleuze & Guattari: 1986). 

 a návodů na domácí výrobu zbraní a 

výbušnin (ibid.). 

I přes výše zmíněné výhody Internetu se někteří členové domnívají, že s přesunem aktivit 

hnutí na Internet dochází k oslabení hnutí45

 Pravicoví extremisté jsou v současnosti nejaktivnější na sítích USA, o čemž svědčí 

řada zahraničních výzkumů (př. Adams & Roscigno: 2005, Burris, Smith & Strahm: 2000, 

Gerstenfeld, Grant & Chiang: 2003) a také informace od hlídacích skupin, které monitorují 

stránky tohoto hnutí a podávají zprávy o jeho aktivitách. Některé pravicově extremistické 

organizace dokonce odkazují své stoupence na stránky těchto hlídacích skupin, neboť 

obsahují úplný a aktualizovaný seznam rasistických sítí, a tím pádem slouží jako rozcestník 

pro zájemce o členství v tomto hnutí (Burris, Smith & Strahm: 2000). Většina amerických 

. Virtuální podoba aktivit totiž přispívá k dalšímu 

dělení hnutí, a tudíž k poklesu jeho akceschopnosti. Paradoxně je tedy rostoucí prezentace 

hnutí v nových médiích vykoupena jeho štěpením na menší části (Back: 2002). Virtuálně 

aktivní členové nebývají již tak činní v každodenním životě, na což si stěžují mnozí aktivisté 

spojení s krajně pravicovými politickými útvary. Pro stoupence, kteří hodně mluví a píší, jsou 

aktivní v kyberprostoru, avšak málo činí v realitě, se vžil pejorativní pojem „klávesnicový 

bojovník“ (De Koster & Houtman: 2008). Virtuální (ne)aktivita členů hnutí může být finální 

stav extrémní pravice, nebo také dočasná krize, kterou může vyřešit charismatický vůdce.  

                                                            
44 Např. návod Davida Myatta „Practical Guide to Aryan Revolution“, listopad 1997, který obsahoval rady jak 
naplánovat teroristické povstání, rady o výběru cíle atentátu, bombardování, sabotáže kampaní, atd. (Whine: 
1999). Podobně i české stránky Encyklopedae Riotum nabízí detailní návod k výrobě motolovových koktejlů (a 
vzhledem k odbornosti diskuze na konci článku můžeme tvrdit, že i návštěvníci stránek jsou zběhlí v přípravě 
takových zbraní), strategie ukrývání se i boje proti slzným plynům a jiným nástrojům policie k rozehnání 
demonstrací. Viz. příloha: obrázek 18-19. 
45 Na českých stránkách se objevují ambivalentní názory. Podle některých internetový aktivismus vede k úpadku 
hnutí, podle jiných znamená budoucnost hnutí. Viz. příloha: obrázek 20-21. 
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extrémně pravicových sítí odkazuje na zpřízněné zahraniční organizace, což naznačuje, že 

Internet pomáhá hnutí k většímu rozmachu díky virtuální komunikaci (ibid.). Některé odkazy 

jsou spíše zarážející, např. odkazy na stránky arabských extremistických skupin (Aryan 

Nation uvedlo odkazy k Radio Islam a Hamas, v českých ultrapravicových stránkách se lze 

dočíst o situaci v Palestině, časté jsou výroky typu „free palestine“). Lze je však vysvětlit 

společným nepřítelem, tj. Židé (Gerstenfeld et al.: 2003). 

 Řada států si uvědomuje problematičnost působení krajní pravice na Internetu a 

podnikla řadu kroků. OSN prohlásila v roce 2001, že Internet představuje nástroj k šíření i 

k boji proti rasismu, xenofobie a rasové diskriminaci. Rada Evropy navrhla protokol mající 

v úmyslu rušit stránky s rasistickým a antisemitským obsahem, a tím způsobem zamezit šíření 

krajně pravicové ideologie. Avšak protokol podepsalo pouze 12 z 27 evropských států (ČR 

není mezi nimi) (Daniels: 2009). Tento postoj Evropy ostře kontrastuje s internetovou 

politikou USA, jež tvrdí, že zákaz jakéhokoliv obsahu webových stránek (vč. rasistického a 

antisemitského) je v rozporu se svobodou slova, kterou zaručuje Ústava46

 

. Krajní pravice 

proto umísťuje své stránky na serverech v USA a Kanadě.  

2.3. VIRTUÁLNÍ IDENTITY 

 

S nástupem postmoderní společnosti dochází k řadě změn. Jedinci jsou nuceni 

reorganizovat své symbolické světy a s nimi i vnímání své identity47

 Hnutí krajní pravice, ostatně jako každé sociální hnutí, nabízí svým členům určité 

pojetí identity. Povaha identity je kolektivní, neboť se vyjednává, konstruuje a udržuje vždy 

. S těmito procesy 

neodmyslitelně souvisí nástup nových komunikačních technologií a především rozvoj a 

rozšíření nových komunikačních médií, konkrétně Internetu.  Na počátku musím poznamenat, 

že se „já“ jedince skládá z více složek, mezi něž patří mj. dimenze osobní a sociální (Selikides 

& Brewer: 2001). Osobní identita vymezuje jedince pomocí osobních znaků a mezi-osobních 

vztahů. Oproti tomu, sociální identita je čerpána z členství jedince v různých komunitách. 

V této kapitole se zaměřím na konkrétní způsoby interakce mezi dimenzemi identity, na vztah 

mezi virtuálními komunitami a identitou jedince, a participací individua obecně. Nastíním 

také několik procesů, které se podílí na vytváření a udržování identity členů komunit. 

                                                            
46 Rozdíl v postojích se nazývá mezi vědci evropsko-americká propast (Daniels: 2009). Ultrapravicové skupiny 
si jsou vědomy příznivé politiky USA, a proto zakládají stránky na jejich serverech. Viz. příloha: obrázek 22. 
47 Pojem identita, nejčastěji představovaný jako „já“ člověka, je definován jako „zdroj významů, hodnot a 
důvodů společenského jednání“ (Rimskii: 2010). Úkolem identity je dlouhodobě zachovat konzistentnost 
osobnosti jedince. 
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v rámci virtuální skupiny lidí, kteří patří do určité komunity. Kolektivní identita členů hnutí 

krajní pravice je tvořena spojením rasy s nacionalismem a představou sebe jako odpovědného 

občana (Adams & Roscingno: 2005). Ve výzkumu kolektivní identity hrají důležitou roli 

diskusní fóra a jiné formy elektronické komunikace48. Zde členové hnutí tlumočí své 

představy o obsahu identity, o tom, jaký je „ideální“ člen hnutí49, a dochází k vyjednávání 

identity všech členů hnutí, včetně vymezování přátel a nepřátel, prostředků a cílů skupiny atd. 

(Caiani & Parenti: 2009). Extrémní pravice se na Internetu sdružuje kolem kolektivních 

identit založených na rase. Sdílením kolektivní identity se u extremistů vytváří pocit 

společného vědomí, jež je zařazuje do hnutí. Stoupenci hnutí používají v interakcích binární 

opozice50, pomocí kterých se vymezují od ostatních jedinců. Identita členů je přitom neustále 

napadána zvenčí51

Virtuální svět působí na extremisty ambivalentně. Ne jedné straně je světem ideálním, 

do kterého mohou projektovat své požadavky a představy. Ale na druhou stranu je světem, do 

kterého můžou každou chvílí vstoupit jejich nepřátelé, neboť i oni mají přístup ke stejné 

technologii. Toho si je ultrapravice vědoma a proto se čím dál častěji přesouvají do 

moderovaných fór a diskuzí, kde lze zprávy kontrolovat a mazat

, a to např. příspěvky nových, neznalých členů či nepřátel vyskytujících se 

na fórech, což stoupence neustále nutí vyjednávat a rekonstruovat svou kolektivní identitu 

(Swann et al.: 2009). Takové vyjednávání je mnohem častější ve virtuálním světě z řady 

důvodů: členové si nemohou být jistí autenticitou identity svých virtuálních druhů, dále se 

mění pojetí identity pod náporem vnějších výzev a také již ze samotné povahy média vyplývá, 

že jak virtuální prostor, tak identity jeho obyvatel se neustále proměňují.  

52 (Back: 2002). Ideální svět 

konstruovaný v kyberprostoru podléhá pravidlům jeho účastníků, jež do něj vnáší koláž 

ideologie složenou mimo jiné z nacistických a fašistických textů, negacionistických mýtů a 

konspiračních teorií i moderní literatury53

                                                            
48 Jejich zastoupení na stránkách je vyobrazeno v příloze: graf 3. 

. Ve společensky uznávaných dílech hledají členové 

narážky, kterými podloží svůj pohled na svět. Extremisté se zabývají nejen konstrukcí 

virtuální komunity, ale i navazováním vazeb mezi členy skrz diskusní fóra (ibid.). 

49 Ideální v oblastech sexuality, genderu, rasy, ideologie, národnosti, etnicity a náboženství (Anahita: 2006). Viz. 
příloha: obrázek 23.  
50 Např. bílý vs. černý, heterosexuální vs. homosexuální, muž vs. žena atd. (Anahita: 2006). 
51 Viz. příloha: obrázek 24. 
52 Viz. příloha: obrázek 25. 
53 V ní hledají stoupenci hnutí oporu při oslavě bílé civilizace, a proto v ní nacházíme mj. Dickense, Kanta, 
Danteho, ale i Orwella a paradoxně také Adorna (Back: 2002). Adornovo dílo je například vykládáno jako 
kritika současného zábavního průmyslu a rasisté v něm nalézají také konspirační antisemitské názory (ibid.). 
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Hnutí na Internetu zveřejňuje texty, jež představují interpretační rámce definující 

sociální realitu, v nichž žijí. Součástí interpretace jsou „cíle, normy, hodnoty a očekávání 

definovaná skupinou, jež u jedinců rozvíjí internalizovaný hodnotový systém, podle kterého 

dávají smysl okolnímu světu“ (Baray et al.: 2009). Interpretační rámce také definují nepřátelé 

a spojence hnutí, vysvětlují původ problémů a doporučují kroky k jejich řešení, často ve 

formě volání po aktivitě (Adams & Roscigno: 2005). Tyto rámce podporují konstrukci 

identity členů a její zachování. Můžeme je považovat za strategie lákající nové členy do hnutí, 

kterým nabízí pohled na svět shodný s jejich hodnotami. Tyto jedince začleňují do sítě 

podobně smýšlejících lidí a dávají jim možnost podílet se na aktivitách vedoucích k dosažení 

různých cílů (ibid.). Efektivní sociální hnutí se tedy zaměřují na konstrukci identity a její 

zachování ve skupině, a na poskytování interpretačních rámců (Taylor & Whittier: 1992)54

Zajímavé jsou poznatky výzkumníků De Koster & Houtman (2008), ke kterým došli 

na základě rozhovorů s pravicovými extremisty. Ukázalo se, že jedinci, kteří jsou v reálném 

životě stigmatizováni za své názory, pokládají virtuální komunitu za své útočiště, kdežto 

jedinci, jež se nepotýkají s podobnými problémy v životě, nevnímají ducha komunity. Toto 

zjištění dokládá, že virtuální komunity jsou z velké části tvořeny členy a jejich vnímáním 

virtuální reality. Členové virtuální komunity sdílí kulturu, vzájemné závazky a podporu, 

podílí se na definici inkluze a exkluze a uplatňují sociální kontrolu (Watson: 1997). Ne 

všechny virtuální skupiny jsou komunitami, některé z nich představují pro jedince pouze 

agregáty osob. 

.  

Vrátíme-li se zpátky k úloze stigmatizace v procesu formování komunity, zjistíme, že 

se zakládá na dvojí klasifikaci osob se stigmatem, jak jí popsal Erving Goffman (1963). 

V první řadě se setkáváme s pravicovými extremisty s diskreditujícím stigmatem, tj. osoby, 

které dávají otevřeně najevo svou ideologii a jsou negativně hodnoceny svým okolím. 

V druhém případě se setkáváme s osobami s diskreditovatelným stigmatem, tj. osoby, jež si 

své názory nechávají pro sebe a snaží se nevyčnívat z davu, a proto jejich okolí neví nic o 

jejich politickém zaměření. Diskreditující stigmata odlučují jedince od společnosti, a ti se 

uchylují k virtuálním komunitám podobně smýšlejících osob, se kterými se mohou podělit o 

své problémy. Z tohoto důvodu se u nich vyvíjí silný pocit sounáležitosti a jsou mnohem více 

svázaní s komunitou (De Koster & Houtman: 2008). Rozdílně přistupují ke komunitám 

jedinci s diskeditovatelným stigmatem, kteří v nich vidí místo výměny názorů, avšak nic více 

(ibid.).  
                                                            
54 Rámce se liší podle druhu uskupení/ komunity. Viz. příloha: obrázek 26-27. 
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Pro krajní pravici je typický boj proti klesajícímu vlivu a síle hodnot hnutí (McVeigh: 

1999). Ideový rámec hnutí se přitom opírá o vidění světa, v němž je bílá rasa ohrožena, a 

proto musí podniknout kolektivní akce, aby získala zpět svůj elitní status ve společnosti55

Nyní se dostáváme k dopadu členství v extrémní pravici na identitu členů. Autorský 

kolektiv G. Baray, T. Postmes a J. Jetten (2009) tvrdí, že ve skupinách se zřejmou ideologií a 

jasně danými normativními rámci dochází k nárůstu vzájemné závislosti sociální a osobní 

identity. Virtuální komunity se mezi sebou liší v míře definování dimenzí identity svých 

členů. Většina komunit nabízí svým členům jasně daný obsah sociální identity (tj. určení 

normativního a nenormativního chování členů). Tzv. sebe-definující-se skupiny však zasahují 

mnohem více do života jedince, a to vymezením osobní identity člena (normy ve vztahu k 

životu jedince obecně). Tyto skupiny dosahují takového vlivu nad svými členy díky určitému 

souboru myšlenek, který ukotvuje člověka ve světě, dodává mu systém hodnot, smysl bytí a 

definuje cíle jeho snažení. Tímto způsobem dochází k vzájemné závislosti sociální i osobní 

složky. Proto je třeba se při zkoumání vlivu virtuálních komunit na chování jedinců zaměřit 

nejenom na skupiny, ale také na skupinové rámce, normy, a způsoby, jakými dodávají 

jedincům smysl jejich bytí (Baray at al.: 2009). 

. 

Krajní pravice bojuje především za nadřazenost bílé rasy ve společnosti, dále za přiznání 

méněcennosti cizích etnik a zrušení jejich současných práv (Adams & Roscigno: 2005). Podle 

některých konspiračních teorií je bílá rasa pronásledována a utlačována jak vlnou imigrantů, 

tak celosvětovým židovsko-zednářským spiknutím, které usiluje o její úplné zničení. 

Skupina autorů W. Swann, C. Seyle, Á. Gómez, F. Morales a C. Huici (2009) došla na 

základě řady výzkumů ke konceptu fúze (úplné zapojení jedince do skupiny). Autoři dokázali, 

že osobní a sociální identity jedinců, kteří se zcela zapojí do virtuální komunity, se stanou 

funkčně ekvivalentními. Během procesu fúze identity dochází k mísení stabilního pojetí sebe 

jako jednotlivce (osobní identita) s identitou člena komunity (sociální). Fúze často probíhá v 

komunitách, kde si členové vypěstují mezi sebou těsné vztahy. Plně zapojení jedinci jsou 

přínosní pro kolektiv: mají silnou osobní identitu, jež spojením s komunitou poskytuje 

motivaci pro konání atypických činů. Takové absolutní zapojení se vyskytuje u tzv. sebe-

definujících-se skupin, které vymezují celou osobnost člena na základě ideologie skupiny a 

s ní souvisejících norem. Skupinová ideologie přitom dodává členům systém hodnot, smysl 

bytí a definuje cíle snažení, jasně je také ukotvuje ve světě, čímž posiluje sebeurčení člena a 

absolutní roli skupiny v jeho životě (Baray et al.: 2009).  
                                                            
55 Viz. příloha: obrázek 28. 
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Členové virtuálních komunit neustále redefinují a vyrovnávají svou identitu podle 

výzev, které přichází z vnějšího světa. Vytvořené identity totiž dodávají jedincům pocit 

předvídatelnosti a soudržnosti světa, což nutí jedince, aby si je udržovali, typicky kontaktem 

s dalšími členy (tj. procesem sebe-verifikace). Identity členů jsou zasazeny do symbolických 

(referenčních) rámců, jejichž úlohou je udělování významu událostem a společenským 

strukturám (Snow et al.: 1986). Mimo rámce tvořící skupinovou ideologii, virtuální skupiny 

také vytváří obrazy spojenců a protivníků (Adams & Roscigno: 2011). Tyto strategie 

pomáhají lákat nové členy se shodnými hodnotami a cíli. 

Ve vědecké obci se objevují názory, podle kterých se Internet stal místem 

experimentování s identitou. Lisa Nakamura (2002) nazývá přebírání vlastností lidí s odlišnou 

rasou, genderem či jinými socio-ekonomickými charakteristikami turistikou identity. V 

kyberprostoru totiž nelze upravovat a mírnit činnosti jedinců díky anonymitě a absenci 

fyzického kontaktu mezi uživateli, ale i z důvodu nedokonalé společenské regulace. V zájmu 

Internetu není potírat deviantní či opakující se identity, jelikož pro něj nepředstavují žádné 

riziko. Konstrukce identit (pravých i falešných) na druhou stranu nepochybně pomáhá 

jedincům v  uskutečňování jejich osobnosti. Identita jedince se stává jeho vlastním projektem, 

který je v kyberprostoru osvobozen od sociálních tlaků společnosti. 

 Extrémně pravicové skupiny se často spojují s jedním genderem. To zjišťujeme 

v prostředí fór, kde většinu účastníků tvoří muži. Ti očekávají od zapojení se do hnutí 

potvrzení jejich maskulinity, která je zpochybněna hlubokými strukturními změnami ve 

společnosti 20. století (Ferber: 1998). Dochází k rozmělnění tradičních rolí založených na 

genderu a muži se musí dělit o pozice ve společnosti s ženami. V důsledku se muži obrací 

na různá sociální hnutí, která jim pomáhají nalézt nové maskulinní identity (Fine et al.:1997). 

Jedním z těchto hnutí je extrémní pravice, která dosazuje do rolí obětního beránka muže černé 

pleti, imigranty, Židy, homosexuály a zženštilé jedince. Vidí v nich hrozbu bílé maskulinní 

identity a viní je z problémů, se kterými se bílí muži potýkají (Connell: 2002). Stoupenci 

hnutí si vytváří silně idealizovanou bílou identitu definovanou představami hypermaskulinity, 

násilí a heteronormativity (Blee: 1996). Mladí muži se nechávají často zlákat hnutím a jeho 

vysvětlení problémů souvisejících s vnímáním mužství (Anahita: 2006). Identita extrémně 

pravicových mužů je posilována „typicky“ mužskými činy, např. boj proti nepřátelům ve 

formě výtržností, ochrana žen ohrožených násilím ze strany imigrantů a cizinců56

                                                            
56 Viz. příloha: obrázek 29. 

 (ibid.).  
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 Tím se dostáváme k nepřátelům hnutí. Každé vymezení identity obsahuje diferenciaci 

nepřátel hnutí, které pro krajní pravici představují především Židé, černoši a imigranti, v ČR 

navíc Romové57. Své extremistické názory obhajují členové ultrapravice řadou zločinů58

 Rasisté zobrazují černochy způsoby, kterými si sami lichotí. Proto stereotypní obrazy 

černochů obsahují tolik biologických desinformací, které degradují černochy na úroveň zvířat, 

a vyvyšují nad nimi bílou rasu. Rasisté také používají ponižující závěry založené na fyzickém 

vzhledu i kultuře černochů (jazyk, země původu, zvyky), a řadu pseudovědeckých zjištění 

(např. velikost a struktura mozku), kterými dokazují domnělé „rozdíly“ v inteligenci mezi 

rasami

, 

z nichž viní své nepřátelé (Holtz & Wagner: 2009). Jim dále přisuzují řadu ohavných 

vlastností, kterými se budu zabývat v dalších odstavcích. Tyto připsané atributy mají za cíl 

odlidštit protivníka a legitimovat jakékoliv nelidské činy páchané proti němu (Bandura: 

2002). Přisuzování konkrétní identity jiné sociální skupině, spojené s nepřekonatelnými 

rozdíly v charakteru jedinců náležících do odlišné skupiny, může odůvodnit ohavné jednání 

(Holtz & Wagner: 2009). 

59

Ve svých projevech používají pravicoví extremisté rozličných přesvědčovacích 

prostředků, které vzbuzují u jejich stoupenců odvahu a přesvědčují je, aby se nebáli zasáhnout 

proti této rase. Častým argumentem je ohrožení bílých žen (násilí, znásilnění), které dokáže 

probudit nejvíce emocí mezi muži (Glaser et al.: 2002). Podle výše uvedených zjištění lze říci, 

že skrz hanění jiných ras pravicoví extremisté posilují svou identitu a světonázor. Odosobnění 

černochů zároveň činí mnohem jednodušší jejich další napadání. Přitom za černochy si lze 

dosadit libovolné etnikum, které se výrazně fyzicky a kulturně liší od majoritního etnika, a 

zjistíme, že podobné stereotypizace lze nalézt ve všech kulturách (v ČR se podobně degradují 

např. muslimové i Romové). 

. Sobě rasisté připisují zvláštní roli (např. stavitelé civilizace, nejlepší myslitelé atd.), 

čímž zesilují identitu stoupenců hnutí. 

Rasisté se nejvíce bojí míšení ras, kterým dochází k ředění „čisté“ krve. Stále častější 

mezirasové svazky je totiž řadí do role menšiny. Tváři v tvář rasovému a kulturnímu míšení 

(imigranti, etnické menšiny) a sexuálních odchylek od systému (homosexuálové) získávají 

                                                            
57 Viz. příloha: obrázky 30-31. 
58 Např. spiknutí, kriminalita, vykořisťování, ohrožení pro identitu majoritního etnika, ovládání mysli, 
zastrašování, reprodukce, násilí a znásilňování. 
59 Nejnázornějším příkladem takového rasismu je kniha Tabu v sociálních vědách Petra Bakaláře a jeho stránky 
Institut pro výzkum tabuizovaných témat (IVTT). 
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pravicoví extremisté pocit, že jejich rasa je ohrožená a že ve výsledku oni jsou tou 

utlačovanou menšinou ve společnosti (Back: 2002)60

Židé, druhý nejčastější terč extrémně pravicové rétoriky, jsou převážně vyobrazení 

jako strůjci mezinárodního spiknutí, mezi jehož plody patří i holocaust

.  

61. Ve víře 

v mezinárodní spiknutí nalézají pravicoví extremisté společný bod nenávisti bez ohledu na 

státní příslušnosti každého z nich. Podle extremistů jsou jednotlivé státy ovládány Židy a 

pracují pro jejich zájmy (v tomto kontextu se používá akronym ZOG, sionistická okupace 

vlády) (ibid.). Oproti černochům jsou Židé vyobrazeni jako vychytralí a mocní62. Židé jsou 

dlouhodobými obětními beránky63

Nebezpečí působení extrémní pravice na Internetu spočívá v nevědomosti uživatelů. 

Rasismus prezentovaný na stránkách je součástí rasového osvícení (racial enlightment), tj. 

prezentované vlastní verze pravdy ohledně rasy, rasismu a rasové nerovnosti. V současnosti 

se mnohem častěji, než s otevřeným rasismem, setkáváme s novou formou rasismu, rasismem 

kulturním. Ten lze shrnout v následující větě: cizí etnika nejsou rasově diskriminována, 

nedokážou se však přizpůsobit normám přijímající společnosti (především v oblasti pracovní 

morálky, poslušnosti k autoritě atp.), přesto žádají vládu o zvláštní zacházení a získávají 

prostředky a dotace, které si nezaslouží. 

 v dějinách Evropy. Podle rasistů odpovědni za vysokou 

míru nezaměstnanosti v Evropě a jejich manipulativní techniky se šíří jako nákaza po celém 

světě. Extremisté vysvětlují jednání většinové společnosti, která se na jejich tvrzení dívá 

skepticky, jako jednání řízené Židy skrz media a vzdělávací systém (Holtz & Wagner: 2009). 

Vzhledem k fyzické podobnosti Židů s majoritní společnosti, nedochází k fyzickým útokům 

na jejich osoby, ale spíše se extremisté zaměřují na vandalismus a ničení židovských synagog, 

hřbitovů a pomníků. 

Vlastní výklad rasismu je umožněn postmoderní povahou Internetu, v jehož prostoru 

nepřevažuje univerzálně společensky uznávaná pravda, ale lze na sítích najít bezpočet 
                                                            
60 Definují však také kroky, pomocí kterých lze zabránit vyhynutí bílé rasy, a to konkrétně: kontrola sexuality a 
reprodukce (Rogers&Litt: 2004). 
61 Často parafrázovaný jako „holohoax“ nebo „holoco$t“ [sic!] naznačující, že holocaust byl pouhou záminkou 
k ekonomickému vydírání bílé rasy (Back: 2002).  
62 Tímto způsobem se o Židech vyjadřují také středověké a novověké spisy, na jejichž základě byly v průběhu 
historie vykonávány pogromy. Nejznámějším ze spisů jsou ruské Protokoly siónských mudrců. 
63 Hanobení Židů lze vysvětlit projekcí vlastností společnosti (v našem kontextu extremní pravice) na jinou 
skupinu a vytváření pozitivního obrazu vlastní skupiny (Danielová: 2006). Teorie obětního beránka vysvětluje, 
že společnosti překonávají své krize pomocí určení zástupné oběti, obětního beránka, a jejího obětování. 
Zástupná oběť je zde proto, že lidé nedokážou pojmenovat pravé původce svých frustrací. Většinou se do role 
beránka dosazují minoritní skupiny mimo hlavní proud společnosti, skupiny oslabené, jež se nemohou bránit 
kolektivnímu násilí, vždy disponující jistými znaky, kterými se odlišují od společenského řádu, čímž připomínají 
křehkost systému samotného (Girard: 1997). Těm jsou připsány vykonstruovaná a stereotypní obvinění, tzv. 
perzekuční stereotypy, jež slouží k rozvášnění davů. 
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„pravd“, jež mohou nebezpečně manipulovat s individuem bez schopnosti racionální selekce 

informací. Internet otevírá možnost zveřejnění mnoha idejí, které by v reálném světě musely 

projít složitým výběrovým procesem před jejich publikací (Daniels: 2009). Pluralita 

virtuálních „pravd“ o rasismu podkopává samotné základy našich kulturních norem a podrývá 

koncept rasové rovnosti (ibid.). Krajní pravice využívá mechanismy Internetu k narušování 

občanských práv a hodnot rasové rovnosti v naší společnosti, včetně zpřístupňování otevřeně 

rasistických a antisemitských obsahů stránek (ibid.). Tímto způsobem se nejen šíří rasistické 

myšlenky, ale jejich přítomnost ve společnosti může vyvolat dojem, že jsou naprosto 

legitimní či dokonce oprávněné.  

 

2.4. ZÁVĚR TEORETICKÉ ČÁSTI 

 

 V teoretické části práce se povedlo zmapovat specifika krajní pravice v prostředí 

Internetu. Práce ukázala, jakými proměnami hnutí prošlo s přesunem aktivit do kyberprostoru. 

Dále představila, jaké jsou cíle krajní pravice ve virtuálním prostředí. Jedná se především o 

nábor nových členů, jejich mobilizaci, šíření ideologie do širších vrstev společnosti a 

financování hnutí. Zjistilo se také, že hnutí zaměstnává rozličné strategie k tomu, aby dosáhlo 

svých cílů (konkrétně nábor členů) s co největší pravděpodobností. Těmito strategiemi je 

kontrola obrazu a normalizační strategie. Dále práce upozornila na negacionistické stránky, 

jejichž obsah je nebezpečný pro společnost z řady důvodů. Zmínila i roli konspiračních teorií, 

konstruktů, které v současné společnosti zažívají rozkvět. V práci byl vysvětlen koncept 

virtuálních identit v souvislosti s krajně pravicovým hnutím. Byly zde představeny zvláštnosti 

v konstrukci a udržování virtuálních identit. Byla zde objasněna role jedince i role skupiny, 

vzájemný vztah různých složek identity (závislost, fúze) i důležitost komunikace v procesu 

konstrukce a udržování virtuální identity členů komunity V neposlední řadě práce objasnila 

úlohu referenčních rámců a nepřátel v procesu udržování identity. V textu se lze setkat i s 

odkazy na českou krajní pravici, včetně věcných příkladů některých teoretických konceptů. 

  Neméně důležitou částí práce je empirický výzkum specifik české krajní pravice 

v prostředí Internetu. Tato část poslouží jako dokreslení a doplnění části teoretické. Česká 

ultrapravicová síť je v mnoha ohledech specifická, což ostatně platí i pro ostatní státy čelící 

této problematice, a úkolem této části práce bude zjistit, v čem spočívá jeho zvláštnost. 

V empirické části se zaměřím na podobu celé sítě, na provázanost ultrapravicových proudů 

(podskupin) a na roli nejdůležitějších stránek. Dále se pokusím prozkoumat výskyt techniky 
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noha-ve-dveřích v českém prostředí a v neposlední řadě se zaměřím na dimenze obsahů 

stránek zmíněné v teoretické části práce a jejich zastoupení v jednotlivých proudech české 

krajní pravice. Cílem empirické části je zmapovat současnou situaci české ultrapravice ve 

virtuálním světě. 
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3. VÝZKUMNÁ ČÁST 

 

 „To investigate hate on the Net, you must combine the skills of a detective,  

a lie detector and propaganda code breaker.“   

– Les Back: 2002 

3.1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
 

Jak naznačuje motto této kapitoly, výzkum krajně pravicových internetových stránek 

je značně náročný a omezený. Náročnost vyplývá z mnohdy maskované extremistické a 

defenzivní povahy stránek, jejich dynamické existence, kdy každým dnem některé stránky 

mizí a vznikají nové. Některé stránky a fóra jsou chráněny heslem, díky čemuž jsou ukryty 

před internetovými vyhledávači (Zhou et al.: 2007). Výzkumníci se k nim dostávají přes 

vyčerpávající sledování odkazů z různých stránek či generováním hesel používaných krajní 

pravicí na těchto stránkách. Omezení výzkumu vyplývají také z „průtokové“ podoby stránek, 

které mění své adresy, slučují se, zanikají a vznikají neustále nové.  

Tyto stránky jsou přitom zdrojem užitečných informací. Lze na nich totiž zkoumat 

vznik, udržování a šíření extremistické ideologie a rétoriky. Neméně důležitou oblastí 

internetového výzkumu je tématika virtuální identity, strategie její konstrukce, udržování a 

neustálého vyjednávání. Pokud internetové odkazy (uváděné na 78% českých stránek) 

představují přátelské vazby či dokonce komunikační toky mezi pravicovými extrémisty, lze 

jejich sledováním vytvořit mapu sítí hnutí krajní pravice (Burris, Smith & Strahm: 2005). 

Vazby spojující ultrapravicové subjekty jsou jednodušeji vysledovatelné díky přesunu aktivit 

krajní pravice do prostředí Internetu, zároveň ale dynamika Internetu značně ztěžuje výzkum. 

 

3.2. VÝZKUMNÝ PROBLÉM A VÝZKUMNÉ OTÁZKY 
 

Ve výzkumné části práce provedu ve třech krocích analýzu projevů krajní pravice 

v prostředí Internetu. Vycházím ze studie autorského kolektivu Zhou et al. (2005), která 

probíhala taktéž ve třech stádiích. Použitou metodiku v třetí části výzkumu jsem si dovolila 

přizpůsobit na české poměry, provedené změny podrobně popíši v podkapitole 3.3.3.  

Nyní stručně představím jednotlivé výzkumné kroky, větší prostor jim budu věnovat 

v následujících kapitolách. V prvé řadě se zaměřím na získání výzkumného souboru 



 

40 

skládajícího se z internetových stránek a blogů. Dále provedu analýzu sociálních sítí. Analýza 

sítí umožňuje badatelům kvantifikovat vztahy mezi stránkami (tzv. uzly), umístit je v prostoru 

a zjišťovat další spojitosti mezi nimi. Sítě v tomto kontextu představují zdroje významů, 

v jejichž rámci jedinci sdílí zájmy a postoje, vyjednávají své identity a udržují je. V poslední 

řadě se zaměřím na obsahovou analýzu sítí, abych získala informace týkající se zastoupení 

předem definovaných dimenzí na stránkách jednotlivých proudů (podskupin) ultrapravice. 

Stránky přiřadím do příslušné podskupiny podle převládající ideologie/ cílů hnutí, podrobný 

popis podskupin uvedu níže, podobně i popis jednotlivých dimenzí a jejich prvků.  

Ve výzkumné části se budu zabývat třemi dílčími problémy: problémem vnitřního 

složení hnutí na internetu, problémem výskytu vybrané techniky náboru nových členů a 

sledováním vybraných parametrů pravicových hnutí u jednotlivých druhů stránek. Těmto 

problémům odpovídají následující hypotézy: 

 

1. Síť krajní pravice obsahuje řadu pod-sítí na základě jejich ideologického zaměření. 

2. Na krajně pravicových stránkách se objevuje technika noha ve dveřích. 

3. Každá podskupina krajní pravice má rozdílně zastoupené zkoumané dimenze obsahu. 

 

3.3. VÝZKUMNÝ SOUBOR, METODA VÝZKUMU A SBĚRU DAT 
 

Šetření českých ultrapravicových internetových stránek je vyčerpávající k datu 

20.4.2011. Vyhledávání internetových stránek do výzkumného souboru proběhlo ve dvou 

fázích. V prvé řadě se pomocí vyhledávače a zadání klíčových slov souvisejících s hnutím64

                                                            
64 Slova týkající se kultury hnutí – př. heslo 14 slov (česky: Musíme dbát o ochranu a budoucnost bílých dětí.), 
hudební skupina Skrewdriver, odsouzený aktivista Pechanec, atp. Rozsáhlý seznam klíčových slov uvádí Český 
helsinský výbor v dokumentu Monitoring internetového extremismu jako metoda boje proti diskriminaci a 
rasismu. 

 

účelově vybral malý vzorek krajně pravicových stran. U nich byla dále použita metoda 

sněhové koule při navazování na internetové stránky ze sekce odkazů. Odkazy přesměrovávají 

uživatele na stránky spřátelených skupin či jedinců. Proces otevírání odkazů stránek na jiné 

byl opakován až do chvíle, kdy nebylo možné narazit na stránky, které by se nevyskytovaly v 

souboru, či se jednalo o odkazy na sítě nesouvisející s tématikou krajní pravice. Soubor byl 

tedy za dané období kompletní. Po několikaměsíčním monitorování (červen 2010 – duben 

2011) všech dostupných stránek a jejich odkazů byl k datu 20.4.2011 sestaven soubor 82 

českých internetových stránek a blogů. 
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Stránky byly charakterizovány jako krajně pravicové na základě jejich tematického 

zaměření, do nichž patří nejčastěji projevy nesnášenlivosti a vyvyšování se65

Metody výzkumu a sběru dat sloužící ke zkoumání jednotlivých hypotéz se liší. Je jim 

proto věnována zvláštní podkapitola. 

. Do souboru 

byly zařazeny stránky podporující či propagující hnutí, jež hlásá národnostní či rasovou 

nenávist k určité skupině jedinců, či projevuje sympatie k takovému hnutí. Dále stránky 

propagující hnutí, které hlásá potlačení práv a svobod lidí na základě jejich (odlišné) 

příslušnosti, a stránky s obsahem, jež popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží 

ospravedlnit holocaust. Obsahy stránek spojené s šířením materiálů podněcující nenávist vůči 

takovým skupinám jsou také součástí výzkumného souboru. Finální podoba souboru obsahuje 

stránky následujících uskupení: neonacisté a neofašisté, pravicově populistické politické 

strany a přidružené organizace, revizionistické a negacionistické sítě, stránky anti-islámsky a 

rasisticky zaměřené, stránky prezentující českou/slovanskou identitu, a jiné skupiny nabízející 

ideologické doplnění hlavním proudům hnutí či tvořící velmi malé frakce. 

3.3.1. DIFERENCIACE SÍTĚ 
 

Na začátku je nutné popsat koncept analýzy sociálních sítí (dále v textu SNA podle 

anglického Social Network Analysis), její možnosti, výhody a nevýhody, které se s touto 

metodou pojí. SNA není příliš používanou metodou v ČR, proto budu věnovat více prostoru 

jejímu představení čtenáři. SNA byla původně vyvinuta k popisu vztahů a interakcí mezi 

členy skupiny. Jednou z podob SNA je mj. sociometrie. Již v 80. letech si výzkumníci (Snow 

et al.: 1980) všimli, že analýza strukturálních vlastností sociálních sítí by mohla obohatit 

výzkum sociálních hnutí (Burris, Smith & Strahm: 2000). Od té doby se vyvíjely různé 

techniky aplikace teorií sítí na výzkum sociálních hnutí (ibid.) včetně těch v prostředí 

Internetu66

                                                            
65 Konkrétně ve formě xenofobie, rasismu a rasismu kulturního, antisemitismu a nového antisemitismu 
(negacionismus) atp. Podrobnější výčet momentů lze nalézt v kapitole 1.1. 

. Díky zaznamenávání komunikačních a interakčních toků v rámci skupiny se 

skupina stává podobnou síti. Nedílnou součástí SNA je grafické zobrazení vazeb, které 

sestává z bodů, reprezentující aktéry (internetové stránky a blogy v našem kontextu), a vazeb 

spojující aktéry mezi sebou (v našem příkladě na základě odkazů). Vazby spojují aktéry, kteří 

vzájemně sdílí určitý typ závislosti, ať se jedná o příbuznost, přátelství či antipatii, společné 

zájmy atp. 

66 Výzkumy krajní pravice pomocí metody SNA se zabývali také autoři: Caiani&Parenti: 2009, Burris, Smith & 
Strahm: 2000, Tateo: 2006, Zhou et al.:2005. 
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Metodika SNA je založena na několika krocích (Tateo: 2006). Na počátku 

identifikujeme skupinu jednotek (uzlů), ze kterých postavíme výzkumný soubor. V našem 

výzkumu se jedná o vyčerpávající výčet krajně pravicových internetových stránek psaných 

česky (k datu 20.4.2011). Dále identifikujeme mezi-stránkové vazby: společná členství, 

kanály komunikace, účast na aktivitách, nebo (a na to se zaměříme ve výzkumu) odkazy na 

internetové stránky. Výsledné interakce seřadíme v NxN matici, kde každá stránka 

představuje řádek i sloupec, a jejichž odkazy (směřující k ní či od ní k jiným uzlům) 

zaznamenáváme číslem 1. Vyplněnou matici analyzujeme pomocí specializovaného software 

na SNA. Existuje několik programů na analýzu síťových dat, nejčastěji se uvádí UCINET a 

Pajek. Data budu zpracovávat v programu UCINET, neboť je snadno dostupný (zdarma na 60 

dní) a je více vhodný pro grafické zpracování sítě. 

Výzkumný vzorek sestává z množství krajně pravicových internetových stránek, které 

se v mnoha aspektech liší. Mohou být bohatě strukturovány, obsahovat množství článků, 

audiovizuálního materiálu i odkazů na jiné stránky, anebo se mohou skládat z jedné strany 

pouze s minimálním přídavným materiálem a odkazy. Podobně se liší i zaměření obsahu, 

grafická úprava, míra otevřenosti vůči návštěvníkům, existence zašifrovaných částí, fór či 

jiných komunikačních místností. Většina stránek avšak uvádí odkazy jak k dalším stránkám 

domácím, tak k zahraničním serverům. Jsou to právě mezistránkové odkazy, kterými se budu 

zabývat v analýze sociálních sítí.  

SNA je vhodnou analýzou do internetového prostředí, neboť počítá s přeměnou 

komunikace do zkratek v kyberprostoru (tj. odkazy). Odkazy zároveň vyjadřují pozitivní 

hodnocení jiných stránek, mohou znamenat inspiraci či afiliaci, ideologickou blízkost nebo 

spolupráci mezi komunitami sdružujícími se kolem určitých stránek, popř. legitimaci obsahu 

odkazovaných stránek, společné zájmy a cíle (Burris, Smith & Strahm: 2000). Odkazy navíc 

představují pro uživatele Internetu vhodná vodítka k návštěvám přidružených sítí či 

informační kanály doplňující referenční rámce. SNA je hojně používána zahraničními 

výzkumy internetové krajně pravicové scény za posledních deset let (Burris, Smith & Strahm: 

2000, Tateo: 2006, Zhou et al.: 2007, Caiani & Wagermann: 2009, Caiani & Parenti: 2009).  

Mezi výhody SNA patří přehledné grafické ztvárnění vztahů mezi sítěmi, díky 

kterému můžeme sledovat vytváření ideologicky podobných shluků sítí. Tímto způsobem je 

překonána geografická vzdálenost skupin v reálném světě.  Mezi nevýhody výzkumu SNA 

patří vysoce dynamická povaha internetových sítí, jejich neustálé vznikání a zanikání, 

přejmenovávání a přemísťování. Je nutné si uvědomit, že ne všechny komunikační toky mezi 
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skupinami nabývají podoby odkazu. Tento fakt je nutné mít na mysli, aby nedocházelo 

k přeceňování významu propojení sítí. Úkolem SNA není zjistit vazby mezi komunitami 

v reálném světě, ale popsat jejich virtuální vazby v kyberprostoru. V poslední řadě je SNA 

kvantitativním nástrojem pro určení kvalitativních vlastností - vztahy a komunikace mezi 

aktéry. Z důvodu ztráty informace by bylo vhodné doplnit tyto poznatky informacemi 

získanými od aktérů hnutí, to ale není úkolem této práce.  

SNA je především inovativní způsob analýzy této tématiky. Díky analýze můžeme jak 

komplexně analyzovat celou síť, tak porovnat jednotlivé shluky sítě (tzv. egocentrické sítě) a 

zkoumat vztahy mezi uzly této sítě, např. určit různé mocenské pozice uzlů ve shluku. 

Můžeme tak stanovit, kdo má ve shluku prominentní postavení (tj. sociometrická „hvězda“), 

kdo je v kontaktu s ideologicky odlišnými shluky atp. Díky tomu můžeme určit stránky, které 

mají největší vliv v síti, a které určují směřování hnutí. Problematickým bodem může být 

přisuzování stejné váhy všem odkazům, neboť ne všechny odkazy mají stejný význam pro 

administrátory stránek. Někteří odkazují pouze na ideologicky spjaté stránky, jiní odkazují na 

všechny krajně pravicové stránky, které jsou v provozu. Výsledkem je síť, kde všechny 

odkazy mají stejnou váhu. Podobně problematické je vynechání krajně pravicových skupin, 

na něž není odkazováno, a které jsou dobře skryty v síti tak, že se k nim dostanou pouze 

zasvěcení členové. Jsem si vědoma těchto nedostatků, avšak cílem práce není zjistit 

opravdové vazby mezi ultrapravicovými aktéry, nýbrž vazby virtuální. V rámci internetových 

vazeb mohou být i rozdílné způsoby odkazování na jiné stránky pokusem řídit dojmy 

návštěvníků sítě. 

 V této části výzkumu se zaměřím na propojení všech stránek v internetové sítě a 

pokusím se zjistit, zda předem definované podskupiny tvoří na mapě shluky. Budu tedy 

pracovat s hypotézou „Česká krajní pravice je vnitřně diferencované hnutí a dělí se do shluků 

dle ideologického zaměření skupin“. Silně diferencovaná síť má podobu málo či vůbec 

provázaných shluků. Homogenní síť se podobá velkému kruhu, kde k sobě mají podobně 

blízko různé uzly patřící k různým podskupinám. Podle hypotézy očekávám, že síť českých 

ultrapravicových stránek bude mít podobu heterogenní, tj. bude v ní k rozeznání několik 

podskupin podle zaměření uzlů. Podskupiny jsou definovány a priori, na základě obecného 

popisu používaného českými experty na danou tématiku (Mareš: 2003, Charvát: 2007), a 
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některé podskupiny jsou nově přidány, a to na bázi obsahu stránek67

 

. Síť českých 

ultrapravicových stránek dělím následovně.  

1. Pravicově populistické politické strany a přidružené organizace. Do této kategorie 

spadají stránky politických formací a přidružených organizací, na nichž uvádí svá 

programová prohlášení, volají po zavedení vlády tvrdé ruky a operují s pojmy: český 

nacionalismus, ochrana českého národa, svoboda slova, slušní lidé, nepřizpůsobivá 

etnika atp.  

2. Radikální pravice. Radikálně pravicové obsahy lze nalézt u stránek, které propagují 

nesnášenlivost vůči určitým skupinám jedinců (často etnické a sexuální) a především 

pohrdají demokratickým systémem, ale nejsou natolik extremistické, aby volaly po 

jeho odstranění. Na těchto stránkách se lze setkat s kritikou české vlády, EU i 

západních demokracií. Př. Náš směr, Nevhodné zprávy. 

3. Neonacisté a neofašisté. Stránky tohoto zaměření propagují neonacistickou (velmi 

rozšířená) a neofašistickou (málo zastoupená) ideologii. Jejich zaměření lze odvodit 

z neonacistické symboliky (vč. zástupných symbolů), používání číselných zkratek a 

runového písma, povahy dokumentů určených ke stažení (např. Mein Kampf, texty 

rasově-antropologické školy), a z častých tvrzení jako jsou např. rasy si nejsou rovny, 

míšení ras je škodlivé, etnické menšiny v ČR jsou nepřizpůsobivé a měly by být 

zlikvidovány/ segregovány od majoritní populace a tvrzení proti-levicového 

charakteru. Zde se řadí také sítě, které nejsou otevřeně neonacistické/neofašistické a 

rasistické, avšak používají rasismu kulturního, argumentují národní identitou a 

suverenitou státu a národu. Např. Autonomní Nacionalisté, Odpor. 

4. Revizionistické a negacionistické sítě. Tyto sítě podporují popírání holocaustu a uvádí 

důkazy vyvracející hrůzné fungování koncentračních a likvidačních nacistických 

táborů. Jsou antisemitského a antisionistického zaměření. Často se snaží zahalit své 

argumenty do akademicky vyhlížejícího diskursu, odkazují na jiné, stejně zaměřené 

„vědce“, popř. publikace. Některé stránky jsou otevřeně antisemitské. Do této 

podskupiny řadíme i stránky obsahující konspirační teorie týkající se židovsko-

zednářských spiknutí (př. Okolnosti vzniku ČSR) a revize historických událostí, kde 

                                                            
67 Konkrétně se jedná o stránky s anti-islámkým a rasistickým obsahem, česká/ slovanská identita, 
revizionistické a negacionistické sítě 
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Židé figurují v záporné roli (př. Anežka Hrůzová). Stránky často obsahují antisemitské 

texty, jako jsou např. Protokoly siónských mudrců atp. 

5. Prodej zboží souvisejícího s krajní pravicí. Prodej knih a časopisů, cd a dvd, oblečení, 

doplňků atd. Hudební vydavatelství. Mají převážně komerční funkci, avšak není 

vyloučena finanční podpora různých krajně pravicových subjektů. Např. BreakStore. 

6. Stránky s anti-islámským a rasistickým obsahem. Stránky otevřeně pohrdající populací 

hlásající se k islámu, prezentují muslimy jako nebezpečí pro evropské hodnoty, uvádí 

fotografie teroristických atentátů. Lze na nich nalézt výpovědi muslimských žen o 

krutých poměrech panujících v muslimských rodinách. Stránky citují pasážě z Koránu, 

které jsou vytrženy z kontextu knihy, a kterými podporují svá tvrzení. Dále uvádí 

pseudovědecké argumenty, kterými se snaží přesvědčit návštěvníky o svém vlastním 

vidění tohoto náboženství. Časté je použití pojmů: islamizace Evropy, selhání 

multikulturalismu, atp. (Eurabia, Quo vadis EU). Spadají zde i stránky s otevřeně 

rasistickými obsahy (IVVT). 

7. Česká/ slovanská identita. Stránky obhajující českou, resp. slovanskou, identitu. 

Uvádějí historii této identity a slovanského národa, a žádají její ochranu před 

nebezpečnými vlivy (cizinci, kosmopolitismus). Na první pohled jsou tyto stránky 

nacionalistického zaměření, při podrobném zkoumání jejich textů je ale zjevné, že 

identita zde slouží jako záminka k rasové nesnášenlivosti. Časté výrazy: ochrana a 

rozvoj identity, etnicita společnosti. Př. Zóna identity, Slavonie. 

8. Jiné: tato kategorie obsahuje množství stránek, jež nepředstavují početně výrazné 

podskupiny. Jedná se především o stránky věnované mučedníkům hnutí (ať již obětem 

potyček, nebo systému – věznění krajně pravicoví aktivisté v ČR i v zahraničí), 

propagující antifeminismus, internetové ultrapravicové encyklopedie, atp. 

 

U krajně pravicové sítě mě také bude zajímat její hustota, která je vyjádřena poměrem 

zaznamenaných vazeb vzhledem k množství všech pravděpodobných vazeb (Hanneman & 

Riddle: 2005). Důležitý je taktéž index centrality68

                                                            
68 Index centrality vyjadřuje počet přímých vztahů, které vedou k uzlu. Uzly s vysokým indexem centrality jsou 
často aktivními jednotkami v síti. Mají také výjimečné postavení, neboť mohou spojovat více uzlů v rámci sítě 
(Hanneman&Riddle: 2005). 

, který je vysoký u uzlů, skrz které je 

směřována komunikace jiných uzlů sítě. Důležitý je ale také mezosociologický aspekt SNA, 

který dovoluje zkoumat vazby v rámci jednotlivých podskupin, a vyvozovat u nich důležité 
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poznatky týkající se prominentních pozic uzlů. Proto se také podívám na podobu egocentrické 

sítě pro každou z podskupin a pokusím se popsat role nejdůležitějších uzlů sítě.  

3.3.2. TECHNIKA NOHY-VE-DVEŘÍCH 
 

 Součástí analýzy dat pomocí SNA je i ověření hypotézy, která se objevuje v teoretické 

části práce týkající se strategie nohy-ve-dveřích (viz. kapitola 2.2.). Tato technika se projevuje 

v kontrole obsahů stránek, kterými se administrátoři snaží řídit dojmy návštěvníků. Stránky 

působí málo radikálně, snaží se vystupovat vlastenecky. Jedinec, který se stane součástí 

takové komunity, změní své sebepojetí, a je pro něj mnohem jednodušší radikalizovat své 

postoje, pokud je pozván do extrémnější skupiny. 

 V této části se zaměřím na hypotézu „Na krajně pravicových stránkách se objevuje 

technika noha ve dveřích“. Pro účely tohoto výzkumu rozdělím výzkumný soubor do tří 

kategorií: stránky málo extrémní, stránky středně extrémní a stránky hodně extrémní. 

Rozlišení stránek provedu obsahovou analýzou a zapisováním výskytu následujících znaků: 

 

1. Nacionalismus: Lidstvo je z pohledu nacionalistů rozčleněno na mnoho národů, 

z nichž každý má svůj osobitý charakter (jazyk, kultura, území) a proto tvoří 

společnost a dále stát, jež jsou definovány právě tímto národem (Charvát, 2007: 27).. 

2. Xenofobie: Strach ze všeho cizího a neznámého založen na představě hrozícího 

nebezpečí z jeho strany (Mareš, 2003: 64). Často zaměřen proti etnickým a sexuálním 

menšinám.  

3. Etnocentrismus: Přesvědčení, podle něhož jsou vlastnosti vlastního národa mnohem 

lepší, než ostatních národů. Ospravedlňuje nerovné jednání s jinými národy, 

argumentuje zdůrazňováním rozdílů v kulturách (Mareš, 2003: 64). 

4. Biologický rasismus: Rasismus je obecná teorie o existenci hierarchie mezi rasami a 

rasové podmíněnosti v kontextu lidských vlastností, tvrdící, že rozdíly mezi 

jednotlivými etnickými skupinami jsou vrozené a trvalé (Charvát, 2007: 34). 

Biologický rasismus pojímá určité biologické znaky jako stigma a předpokládá, že 

tyto znaky poukazují na podřazenost rasy.  

5. Antisemitismus: Antisemitismus hlásá nenávist k Židům a ospravedlňuje své postoje 

domnělým ohrožením ze strany Židů (konspirační teorie o židovsko-zednářských 

spiknutí a plánů na ovládnutí světa), přičemž stereotypní model Žida nekoresponduje 
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s představiteli etnika, ale je konstrukcí, která je uměle vytvořena a předávána v 

antisemitsky laděných skupinách (Mareš, 2003: 61). 

6. Antisystémovost: Opozice vůči stávajícímu systému, volání po jeho odstranění a 

nastolení režimu dle vlastních představ. Využívání politických skandálů a krizí 

demokratické vlády ke kritice systému.  

 

Stránky obsahující alespoň 5 znaků, jsou hodně extrémní, stránky se 3 – 4 znaky 

středně extrémní a stránky, u nichž se vyskytuje pouze 1 až 2 znaky, jsou definovány jako 

málo extrémní. Stupeň „extremističnosti“ stránek zanesu barevně do mapy stránek v rámci 

SNA. Podle mých očekávání bude probíhat radikalizace jedinců ve třech vlnách, což se 

graficky projeví ve formě tří soustředných a barevně odlišných kruhů směřujících 

k nejextrémističtějšímu středu sítě.  

Výhodou použití této metody je přehledné, grafické zobrazení vazeb mezi stránkami v 

síti. Zajímavá je také analýza vzájemných vazeb mezi objekty, neboť mají mnohem větší 

váhu, než vazby jednostranné. Propojení různě extrémních stránek nemusí implikovat, že 

jejich členové střídají členství. Vzájemné vazby mohou naznačovat komunikační proudy či 

častá setkávání různě extrémních skupin v rámci pochodů a demonstrací. Taková setkání 

mohou přispívat k radikalizaci členů náležících do méně extrémních skupin.  

 

3.3.3. ZASTOUPENÍ RŮZNÝCH DIMENZÍ OBSAHU V SÍTI STRÁNEK 
 

V této části výzkumu se budu věnovat obsahům českých krajně pravicových stránek. 

Obsahy prozkoumám metodou obsahové analýzy a budu zjišťovat zastoupení šesti, předem 

nadefinovaných, dimenzí. Dimenze a jejich atributy jsou uvedeny v tabulce 3, podrobně jsou 

pak popsány v tabulce 2 v příloze. Dále vztáhnu hladinu těchto dimenzí k různým 

ultrapravicovým podskupinám (viz. kapitola 3.3.1.) a  pokusím se zjistit, zda platí hypotéza: 

„Každá podskupina má rozdílně zastoupené zkoumané dimenze“. 

V této části práce vycházím z práce Zhou et al. (2005) v oblasti zkoumání pravicového 

extremismu. Oproti studii autorského kolektivu však vynechávám určité kroky v sestavování 

výzkumného souboru. Výzkumný soubor českých stránek je mnohem menší (N=82), než 

souhrn amerických extremistických stránek, se kterými výzkum pracuje (N=224), proto volím 

metodu sněhové koule k jeho sestavení. Vzdávám se také používání tzv. „spider“ programů 

určených pro uchovávání obsahů webových stránek z důvodu jejich špatné dostupnosti i 
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technické náročnosti. V poslední řadě jsem provedla řadu úprav v rozdělení dimenzí a volbě 

jejich prvků, a to ze dvou důvodů: 

 

1. Výzkum kolektivu Zhou et al. (2005) je koncipován jako průzkum amerických 

extremistických a teroristických sítí, a atributy používané v rámci dimenzí jsou 

navrženy odborníky na výzkum terorismu. Síť českých krajně pravicových 

internetových stránek obsahuje organizace radikálně až extrémně pravicové, 

nikoli však teroristické. V českých poměrech jsou taková uskupení vzácností69

2. Navržené dimenze a jejich atributy (záznamové jednotky) v původním výzkumu 

se vztahují k extremistům pravicovým i levicovým, jsou příliš obecné a málo 

diferencované. Atributy jsem upravila s přihlédnutím k povaze českých 

ultrapravicových stránek a k teoretické části textu (nejčastěji čerpané ze studie 

Caiani & Parenti: 2009). Do tabulky dimenzí jsem zařadila novou dimenzi 

Identita a virtuální komunita, která se váže k teoretické kapitole 2.3. K dimenzi 

Vnitřní ideologie jsem přidala atributy Symbolika, Fotografie, Grafika. Dimenze 

Vnější propaganda byla rozdělena na atributy Novinky, Multimedia a 

Normalizační strategie. Dimenze Komunikace byla po vyhodnocení dat 

odstraněna z důvodu malého informačního přínosu pro výzkum. 

, a 

proto by použití dimenzí Nábor a trénink a Velení a řízení nemělo pro výzkum 

žádnou výpovědní hodnotu. 

 

Všechny výše uvedené atributy jsem zařadila do výzkumu, neboť rozšiřují chápání 

jednotlivých dimenzí a poskytují nám cenná data týkající se i jejich výskytu na stránkách 

(kterými budu doplňovat některá vybraná tvrzení v kapitole 2.2 a 2.3.). 

V rámci analýzy dat budu interpretovat rozdíly v zastoupení různých dimenzí u 

podskupin krajní pravice. Tímto způsobem doplním poznatky uvedené v druhé kapitole práce, 

kde věnují několik odstavců roli propagandy, náboru členů, identity a virtuální komunikaci, 

financování a mobilizaci členů. Nevýhodou použití této metody je subjektivita narušující 

spolehlivé určování výskytů na stránkách. Subjektivitu se snažím omezit na minimum 

přesnou definicí záznamových a kontextových jednotek. Nejlepším řešením by bylo rozdělit 

úkol kvantifikace obsahů stránek více jedincům, to ale nebylo možné vzhledem k časové 

                                                            
69 V současnosti se v ČR nevyskytuje žádná aktivní teroristická skupina. V minulosti zde krátce působily pouze 
dva takové subjekty – Blood&Honour a Combat 18. 
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náročnosti výzkumu. Cílem obsahové analýzy a porovnání dimenzí je vztažení teoretických 

koncepcí uváděných v zahraničních zdrojích na poměry české krajní pravice, popis zvláštností 

a odchylek od teorií, popřípadě uvedení nových poznatků. Pomocí zastoupení různých 

dimenzí si můžeme odvodit jejich funkci na stránkách a shrnout celkovou reprezentaci 

jednotlivých stránek.  

 

DIMENZE POPIS DIMENZE 

PROPAGANDA 

VNITŘNÍ 

použití známého citátu, zmínka důležitého data, jméno vůdce 

komunity, mučedníci hnutí, extremistická symbolika (zakázaná i 

zástupná), fotografie (činnosti hnutí i dokreslující text), bannery, 

grafika vybízející k nesnášenlivosti a násilí, vyprávění o aktivitách 

hnutí 

PROPAGANDA 

VNĚJŠÍ 

sekce novinky, odsouzení medializace událostí a vlastní interpretace 

událostí (kontrola obrazu a obsahu stránek), multimediální obsah 

(hudba, videa), normalizační strategie (prohlášení) 

SDÍLENÍ 

IDEOLOGIE 

definice cílů hnutí a obecné politiky, představení ideologické 

doktríny, ospravedlnění použití násilí, určení nepřítele, sdílení 

důležitých literárních děl pro hnutí 

ZÍSKÁVÁNÍ 

FINANČNÍCH 

PROSTŘEDKŮ 

číslo účtu, prodej předmětů (oblečení, cd, knihy, jiné) 

VIRTUÁLNÍ 

KOMUNITA, 

IDENTITA 

možnost se zapsat do tzv. mailing listu, fórum, komentáře pod 

články, návštěvní kniha, odkazy na jiné weby (domácí, zahraniční), 

profil na sociální síti Facebook 

MOBILIZACE A 

NÁBOR ČLENŮ 

kalendáře událostí (plánované akce, demonstrace, koncerty atd.), 

pozvání na setkání členů, internetové kampaně 

Tabulka 3: Výčet dimenzí a záznamových jednotek.  
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3.4. VÝSLEDKY VÝZKUMU 
 

3.4.1. DIFERENCIACE SÍTĚ 
 

Údaje z matice použiji pro vytvoření proximické mapy (graf 4)70

 

 znázorňující umístění 

internetových stránek v dvourozměrném prostoru podle mezistránkových vazeb. V mapě jsou 

barevně rozlišeny jednotlivé podskupiny pro větší názornost (viz. tabulka 4). Z mapy lze 

vyčíst sdružování stránek se stejným ideologickým zaměřením. Graf 4 dokazuje, že pouze 

určité podskupiny v síti mají tendenci tvořit shluky. Konkrétně to jsou neonacisté a neofašisté 

(červeně), stránky s anti-islámským a rasistickým obsahem (růžově), pravicově populistické 

politické strany, přidružené organizace a občanská sdružení (žlutě), revizionistické a 

negacionistické sítě (fialově) a sítě prodávající zboží související s krajní pravicí (zeleně). 

Avšak ve všech případech se jedná o jeden z mnoha shluků v rámci jednotlivých podskupin, 

všechny jednotky určité podskupiny netvoří nikdy jeden velký shluk. To může být dáno 

konkurencí uvnitř podskupin či odlišným zaměřením v rámci stejné podskupiny (daným 

vazbami na jiné podskupiny). Zajímavá je roztříštěnost stránek s obsahem věnujícímu se 

české či slovanské identitě (modře), které jsou náhodně uspořádány na okrajích pole. 

Radikálně pravicové stránky (oranžově) jsou také umístěny nejednotně v celé síti. Jejich 

pozice může svědčit o odlišném zaměření jednotek v rámci podskupiny, popř. o roli 

ideologického doplnění jiné podskupiny či napojení na ně. Stránky kategorie „jiné“ se ze 

samotné povahy podskupiny vyskytují po celé síti. Nicméně optické shlukování na základě 

podobnosti stránek neimplikuje existenci mezistránkových vazeb v rámci podskupiny.  Vazby 

mezi uzly jsou přitom pro výzkum mnohem důležitější.  

                                                            
70 Graf byl zpracován pomocí vícerozměrného škálování (MDS) a slouží k vizuálnímu znázornění struktury 
blízkostí mezi uzly na základě jejich podobnosti v kyberprostou. Stránky s podobným zaměřením jsou umístěny 
blízko sebe na mapě, stránky odlišně jsou od sebe vzdálené. Osy grafu představují vzdálenosti mezi stránkami. 
Tento graf slouží ke znázornění reálných blízkostí a vzdáleností mezi ultrapravicovými stránkami. Všechny 
následující grafy v textu jsou generovány na základě vztahů, a ne proximity uzlů.  

Pravicově populistické politické strany, 

přidružené organizace a občanská sdružení 
Radikální pravice 

Neonacisté a neofašisté Revizionistické a negacionistické sítě 

Prodej zboží souvisejícího s krajní pravicí 
Stránky s anti-islámským a rasistickým 

obsahem 

Česká/ slovanská identita Jiné 
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Tabulka 4: Barevné roztřídění podskupin v grafu. 
 

 
Graf 4: Mapa sítě internetových krajně pravicových stránek. Barevné kruhy spojují shluky 

stejně ideologicky zaměřených stránek.  

 

Pro zjištění vazeb mezi uzly využiji graf 5, pomocí kterého analyzuji vztahy mezi 

uzly, které jsou tříděny podle blízkosti vazeb. Zde je nutné upozornit na to, že graf slouží 

pouze pro lepší představu shlukování uzlů na základě barevnosti. Vyobrazené vzdálenosti 

nekorespondují s reálným rozložením uzlů v síti. Díky vyobrazení vazeb v grafu 5 mohu 

porovnat propojení výše označených shluků a zjistit, že uzly stránek s revizionistickým 

obsahem (fialově) a stránky prezentující zboží souvisejícího s krajní pravicí (zeleně) nejsou 

mezi sebou propojené. Naopak, stránky neonacistické a neofašistické (červeně) jsou 

propojeny velmi hustě, podobně také stránky ultrapravicově politických subjektů (žlutě). 

Síť krajně pravicových stránek je málo diferencovaná a vazby mezi uzly náležící do 

různých podskupin nejsou vzácností. Tato situace může být způsobena malým počtem 

českých krajně pravicových stránek, kde se určití aktéři navzájem dobře znají. Hypotéza o 

rozdělení sítě na vnitřně propojené pod-sítě podle jejich ideologického zaměření se tedy 

zamítá. 
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Graf 5: Mapa sítě internetových krajně pravicových stránek. 

  

Opticky lze síť rozdělit na jádro a periferii. Jádrem sítě jsou stránky neonacistické a 

neofašistické, neboť se mezi nimi a zbytkem sítě vyskytuje vysoký počet vazeb. Periferii zde 

tvoří stránky různých podskupin, které na sebe málo odkazují, častěji jsou zprostředkovaně 

spojené s jádrem sítě několika málo vazbami. Vazby vycházející z periferie mapy nejsou mezi 

sebou propojené, ale napojují se na „prostředníky“, kteří směřují své vazby k jádru. 

Při práci s údaji o hustotě sítě je nutné mít na mysli, že čím vyšší je hustota sítě, tím 

spíše v ní převládají silné vazby, a je uzavřenější. Míra hustoty přitom zpravidla od určité 

hranice klesá s tím, jak se zvyšuje velikost sociální sítě. Síť českých ultrapravicových stránek 

má při 291 vazbách hustotu 4,4%. Tato síť má otevřenější charakter, neboť pouze malý počet 

internetových stránek je vzájemně propojen. Vysoce propojená síť by vyžadovala vazby typu 

každý-s-každým, které se vyskytují výjimečně, a to při analýze malých sociálních skupin. 

Tabulka 3 s údaji hustoty jednotlivých podskupin lze obsažena v příloze. 

Hustota sítě souvisí také s mocí: v sítích s vysokou hustotou (tj. více vazbami mezi 

uzly) je dán větší prostor k uplatňování moci (Hanneman & Riddle: 2005) ze strany 
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centrálních uzlů. To neplatí pro tuto síť jako celek, ale můžeme dojít k různým vztahům moci, 

podíváme-li se na jednotlivé podskupiny. Z analýzy podskupin vynechám podskupinu 8: jiné 

stránky. Tyto uzly si nejsou ideologicky blízké a netvoří tak podskupinu per se, tudíž není 

přínosné pro tento výzkum činit závěry o jejich vzájemném propojení a vztazích.  

 Síť pravicově populistických politických stran, přidružených organizací a občanských 

sdružení je málo propojena (graf 6). Téměř všechny uzly spjaté s DSSS tvoří síť, vynechaná 

jsou pouze sdružení, která nejsou spjata s těmito subjekty. Zajímavá je úloha Dělnické 

mládeže (jakožto „star“, prominenta této podskupiny), která propojuje samotnou DSSS 

s lokálními frakcemi (Chodov, Brno, Sever). Podle tabulky 4 (příloha) má Dělnická mládež 

nejvyšší stupeň centrality dané příchozími vazbami (InDegree). To jí zaručuje prestiž a místo 

prominenta ve struktuře sítě. S touto pozicí se pojí také snahy jiných uzlů o navázání vazeb 

s prominentem. Stránky DSSS, Dělnické mládeže a DSSS Sever mají stejný stupeň centrality 

dané výchozími vazbami (OutDegree), což z nich činí vlivné hráče v poli. Vlivní hráči jsou 

v kontaktu s mnoha dalšími uzly, jejich názory se proto rychle šíří celou egocentrickou sítí. 

 

 

 
Graf 6: Síť uspořádána podle součtu odkazů příchozích a odchozích (tj. degree). Počet 

odkazů určuje velikost (čím více odkazů, tím větší uzel) i barvu (čím tmavší, tím více odkazů, 

viz. legenda) uzlů. 
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V podskupině radikálně pravicových stránek neexistují vazby mezi uzly (graf 7). To je 

nejspíš způsobeno umělou klasifikací skupin do podskupiny „radikální pravice“, neboť na 

základě pozorování grafu 5 se všechny uzly radikální pravice vážou k uzlům z dalších 

podskupin, nejčastěji s neonacisty a neofašisty.  

 

  
Graf 7: Důkaz nepropojenosti podskupiny radikálně pravicových stránek. 

 

Síť neonacistických a neofašistických stránek je poměrně málo propojená: hustota 

13% při 122 vazbách. Hustota je přitom tak nízká pouze proto, že ne všechny uzly nejsou 

mezi sebou propojené, jak ukazuje graf 8. Díky vysokému počtu uzlů v této podskupině, 

můžeme vysledovat zajímavosti ve struktuře. Mimo síť jsou postaveny pouze dva izoláty (tj. 

uzly nenapojené na síť, nejsou zahrnuty do grafu 8). Na první pohled má vedoucí pozici v síti 

Odpor. Tvar hvězdy této sítě je výhodný pro všechny centrální uzly, neboť jejich pozice jim 

zaručuje spojení s téměř všemi uzly, z čehož plyne jejich přednostní pozice a moc. 

Prominentem sítě (tj. uzel mající největší prestiž) jsou Radical Boys. V síti má však větší vliv 

stránka Odpor, neboť z ní vychází nejvíce vazeb do okolí (příloha: tabulka 5). 
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Graf 8: Síť skupiny neonacistických a neofašistických stránek. 

 

Revizionistické a negacionistické sítě jsou velmi málo propojeny. Úlohu spojovatele 

zde plní Občanská neposlušnost, která odkazuje na další 3 uzly. V rohu vidíme 3 izoláty. Při 

bližším prozkoumání celé sítě zjistíme, že tyto stránky plní úlohu ideologické opory stránek 

neonacistických a neofašistických. 
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Graf 9: Pozice uzlů podle počtů odkazů. 

 

Podskupina internetových obchodů nabízejících zboží související s krajní pravicí není 

propojená. Vazby zde nejspíš chybí z důvodů konkurence, pro tyto uzly je výhodnější 

napojení na stránky jiných podskupin, skrz které je navštíví potenciální zákazníci. 

 
Graf 10: Nepropojená podskupina internetových obchodů. 

 

Stránky s anti-islámským a rasistickým obsahem tvoří méně propojenou síť (graf 11). 

S výjimkou dvou izolátů (v rohu), jsou všechny zbývající uzly propojeny, přičemž vazby 

dvou z nich (Eurabia a Pravda o islámu) jsou reciproké, což naznačuje určitou blízkost 

(komunikační, ideologickou, v postavení, informační atd.). 
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Graf 11: Síť anti-islámských a rasistických stránek.. 

 

Propojená síť tvaru linie (graf 12) se nalézá mezi stránkami propagujícími českou/ 

slovanskou identitu. Při takovém tvaru sítě je méně pravděpodobné vzájemné ovlivňování 

uzlů. S výjimkou jednoho izolátu jsou všechny uzly propojené, o pozici prominenta se dělí 

Národní hrdost a Bratrství.  

 
Graf 12: Liniový tvar spojení v podskupině české/ slovanské identity. 

 

Stránky Odpor, Radical Boys, Bratrství a Novopatriot se nachází na důležitých 

spojovacích cestách mezi ostatními uzly sítě a plní tak významné role (příloha: tabulka 6). 

Prominentem celé sítě jsou stránky Radical Boys a vlivným hráčem web organizace Odpor 

(příloha: tabulka 7). 
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Graf 13 graficky zpracovává součet příchozích a odchozích vazeb každého aktéra (čím 

tmavší barva, tím vyšší počet vazeb daného uzlu). Zde vede Odpor (40 celkových vazeb), dále 

Radical boys (24), NS Mladoboleslavsko (18) a Délský potápěč (17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 13: Obraz sítě, stupeň barevnosti podle počtu vazeb. 
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Nyní se podívám na typologii pěti odlišných typů rolí, které lze nalézt v síti. Tyto role 

jsou definovány na základě interakce mezi uzly v rámci skupin a mezi nimi. Rozlišujeme pět 

rolí: koordinátor (coordinator), „vrátný“ (gatekeeper), zástupce (representant), konzultant 

(consultant) a spojenec (liaison).  

• Koordinátor (A-->A-->A): směřuje informační toky mezi členy v rámci stejné skupiny. 

Zdroj, příjemce a zprostředkovatel jsou ze stejné skupiny.  

• „Vrátný“ (B-->A-->A): vstřebává znalosti z jiných skupin do skupiny vlastní. Zdroj je z 

jiné skupiny a příjemce a zprostředkovatel jsou ze stejné skupiny. 

• Zástupce (B-->B-->A): Reprezentant rozptyluje znalosti z vlastní skupiny do jiných 

skupin. Tento uzel může mít v komunitě omezené vztahy, ale jeho kontakty na jiné 

sociální sítě mu přináší důležité postavení, vliv a autoritu v egocentrické síti. 

• Poradce (A-->B-->A): patřící do skupiny B pomáhá znalostním tokům mezi dvěma členy 

skupiny A. 

• Spojenec (A-->B-->C): posiluje znalostní interakce mezi členy různých skupin (Mei & 

Liu: 2011). Zdroj, zprostředkovatel a příjemce patří do různých skupin. 

V rámci analýzy mě budou zajímat tyto role především z důvodů vzájemného 

ovlivňování skupin, kdy může docházet k šíření světonázorů různých podskupin, snah o 

mobilizaci jednotek ultrapravice (př. demonstrace) či obecná výměna informací v rámci 

dvojic subjektů. Podívám se na jednotlivé podskupiny a uzly zastávající tyto role. Z analýzy 

vynechám podskupiny radikální pravice a prodej zboží souvisejícího s krajní pravicí, neboť 

nejsou vnitřně propojené, a dále podskupinu 8: jiné z již zmíněných důvodů. Pro podrobnější 

výsledky viz. příloha: tabulka 8. Důležité role uzlů budu analyzovat v rámci tzv. ego-

networks, tj. sítí vytvořených vazbami vedoucích k a od zkoumaného uzlu. 

V podskupině pravicově populistických politických stran a přidružených organizací je 

zajímavá organizace DM Brno jakožto koordinátor v rámci první podskupiny. DM Brno 

nepatří mezi oficiální orgány pojící se k DSSS (jako je například Dělnická mládež), přesto má 

zde výraznou roli a to směřování informačních toků. DM Sever, reprezentant skupiny, má na 

starost rozptylování znalostí z vlastní skupiny do jiných skupin (graf 14). DSSS v roli 

vrátného přináší znalosti z jiných skupin do vlastní podskupiny (graf 15). Propojení 

s neonacistickými a neofašistickými stránkami je důkazem spjatosti DSSS s pravicově 

extremistickou scénou. Přestože se DSSS veřejně distancuje od této scény, je známo, že 

demonstrací a pochodů, jež pořádá, se pravidelně účastní stovky jedinců z neonacistické 

scény (v rámci hnutí Odpor či Autonomních nacionalistů). 
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Graf 14: DM Sever, reprezentant skupiny.  Graf 15: DSSS, vrátný skupiny. 

 

Informační toky ve skupině neonacistů a neofašistů jsou směřovány stránkami 

H8edgereich (věnované specifickému směru životního stylu národně-socialistické scény) a 

Widerstand streetart (blog prezentující „umění ulice“ a národně-socialistický aktivismus 

obecně) (graf 16). Roli vrátného zde plní NShatecore (graf 17), který přináší informace 

z vnějších zdrojů (zde negacionistická stránka Dovedu to pochopit) do vlastní podskupiny. 

Zástupcem je stránka Lobův hlas, která šíří informace (resp. ideje, postoje a názory) vlastní 

skupiny do jiných skupin – konkrétně do pravicově populistických politických stran a jiných 

krajně pravicových sítí (graf 18). Délský potápěč plní hned dvě role (poradce i spojence), kde 

pomáhá členům jiné skupiny k vzájemné komunikaci (tj. stránkám české/slovanské identity a 

stránkám krajné pravicové podskupiny) a spojuje členy dvou skupin (předchozí skupiny mezi 

sebou a navíc stránky s anti-islámským obsahem a další krajně pravicové stránky) (graf 19). 

Vazby s uzly jiných podskupin jsou důkazem všeobecného propojení celé ultrapravicové sítě. 
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Graf 16: H8edgereich a Widerstand streetart, koordinátoři skupiny. 

 
Graf 17: NShatecore, vrátný skupiny. 

 
Graf 18: Lobův hlas, zástupce skupiny. 
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Graf 19: Délský potápěč, poradce a spojence skupiny. 

 

Mezi stránkami s negacionistickým a revizionistickým obsahem má nejdůležitější roli 

stránka Občanská neposlušnost, která šíří v rámci vlastní podskupiny informace z jiných 

podskupin (neonacisté a neofašisté, stránky rasistické) (graf 20). 

 
Graf 20: Občanská neposlušnost, vrátný skupiny. 
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V rámci stránek s anti-islámkým a rasistickým obsahem plní roli vrátného stránka 

Eurabia, která je napojena na stránku z podskupiny česká/slovanská identita Zóna identity. 

Altermedia zastávají role poradce a spojence, tudíž pomáhá členům jiné skupiny k vzájemné 

komunikaci (neonacisté a neofašisté, různé) a spojuje členy dvou skupin (neonacisté a 

neofašisté, česká/ slovanská identita, radikální pravice, jiné) (graf 21).  

 
Graf 21: Altermedia, poradce a spojenec skupiny. 

 

V rámci podskupiny české/slovanské identity plní roli koordinátora Národní hrdost. 

Stránky Bratrství přináší informace a znalosti jiných podskupin (neonacisté a neofašisté, 

radikální pravice, rasistický obsah) do vlastní podskupiny (graf 23). Zóna identity je 

zástupcem i spojencem, tudíž přináší znalosti z vlastní podskupiny do jiných podskupin (anti-

islámský obsah) a je v kontaktu se stránkami z více podskupin (neonacisté a neofašisté a 

stránky s anti-islámským obsahem) (graf 22). Stránky Slavonie pomáhají informačním tokům 

mezi dvěma členy stejné podskupiny (tj. neonacisté a neofašisté).  

 
Graf 22: Zóna identity, zástupce a spojenec skupiny. 
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Graf 23: Bratrství, vrátný skupiny. 

        

3.4.2. TECHNIKA NOHY-VE-DVEŘÍCH  
 

 Pro zjištění rozložení extremističnosti mezi ultrapravicovými stránkami, použiji graf 

24 s barevným rozlišením stránek. Stupeň modré barvy odpovídá stupni extremističnosti, tj. 

světle modrá – málo extremistické, modrá – středně extremistické, tmavě modrá – velmi 

extremistické.  Z grafu lze vyčíst, že se technika nohy-ve-dveřích nevyskytuje plošně v celé 

síti stránek, ale pouze v určitých částech. Výsledkem analýzy je zjištění, že tato síť je 

multicentrická, tudíž zde existuje množství pod-sítí sítí, v jejichž rámci je technika nohy ve 

dveřích uplatňována. Hypotézu o plošném výskytu této techniky tedy zamítám. Významným 

zjištěním je funkce reciprokých vazeb v síti (takovým typem vazeb je propojeno 22 párů 

uzlů). Očekávám, že zobrazené reciproké vazby budou mít vliv na postupnou radikalizaci 

jednotlivců patřících do málo extrémních skupin, a to jak posunem do středně extremistických 

skupin či rovnou členstvím v hodně extremistických skupinách.  
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Graf 24: Síť vazeb mezi stránkami. 

 

Graf 25 vyobrazuje reciproké vazby mezi uzly (vyznačeny červeně), které jsou 

významné z  hlediska výzkumu, a vazby jednosměrné (vyznačeny šedě). Reciproké vazby 

naznačují větší pravděpodobnost reálné komunikace a spolupráce mezi propojenými aktéry, 

neboť se opětováním vazby potvrdí a uznává partnerství mezi dvojicí stránek. Nejedná se již o 

jednosměrné odkazování. V síti se vyskytuje 6 reciprokých vazeb mezi málo extremistickými 

a středně extremistickými stránkami, 6 reciprokých vazeb mezi málo extremistickými a hodně 

extremistickými stránkami a 10 reciprokých vazeb mezi středně extremistickými a hodně 

extremistickými stránkami. 
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Graf 25: Propojení stránek sítě reciprokými vazbami (vyznačeny červeně). 
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3.4.3. ZASTOUPENÍ RŮZNÝCH DIMENZÍ OBSAHU V SÍTI STRÁNEK 
 

Při porovnávání zastoupení jednotlivých dimenzí v různých podskupinách jsem došla 

k mnoha zajímavým poznatkům. Na začátku je třeba zmínit, že hladiny jednotlivých dimenzí 

se různí u všech podskupin, což dovoluje přijmout hypotézu: Každá podskupina krajní 

pravice má rozdílně zastoupené zkoumané dimenze obsahu. Konkrétní komentář ke každé 

dimenzi v souvislosti s typem podskupiny lze nalézt na dalších řádcích, vždy s připojeným 

grafem znázorňujícím hladinu dané dimenze u každé podskupiny. Konkrétní skóre všech 

dimenzí, tj. jejich procentuální výskyt napříč ultrapravicovými podskupinami (osa y), jsou 

zaznamenány v příloze (tabulka 11). 

Pravicově populistické politické strany, přidružené organizace a občanská sdružení 

mají relativně vysokou míru zastoupení vnitřní propagandy, podobně jako neonacisté a 

neofašisté a stránky s anti-islámským a rasistickým obsahem. U prvních dvou zmíněných 

podskupin to lze vysvětlit vysokou mírou mobilizace (graf 31), kdy vnitřní propaganda často 

odkazuje na setkávání stoupenců hnutí. Bez osobních setkávání by úroveň vnitřní propagandy 

klesla, jak je tomu u podskupin radikální pravice, česká/ slovanská identita a revizionistické a 

negacionistické stránky. Pravicově populistické subjekty se soustřeďují na veřejnost a 

potenciální voliče, které mají snahu si udržet. Extrémně pravicové skupiny neonacistů a 

neofašistů se snaží především udržet své stávající členy šířením vnitřní propagandy, ale také 

lákat členy méně extrémních organizací vnější propagandou (graf 27). Úroveň vnitřní 

propagandy stránek s anti-islámským a rasistickým obsahem souvisí s jejich působením na 

nezasvěcené jedince, což je velice negativní. To vysvětluje vyšší hodnoty dimenze vnitřní 

propagandy, neboť na tyto stránky vstupují lidé, kteří se v hnutí již nějakou dobu pohybují a 

jsou extrémně pravicově orientovaní (proto nízká míra vnější propagandy, graf 26). Obsahy 

revizionistických a negacionistických stránek jsou spíše určeny zasvěceným jedincům, kteří 

na ně vstupují s již vytvořenou zásobou vědění.  
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Graf 26: Úroveň dimenze vnitřní propagandy u všech podskupin. 

 

Podskupiny 1 (pravicové politické subjekty), 2 (radikálně pravicové skupiny) a 3 

(neonacistické a neofašistické organizace) jsou zaměřeny na šíření vnější propagandy mezi 

návštěvníky stránek. To může být dáno mj. nízkým počtem vlastních členů. Radikálně 

pravicové stránky se nejvíce soustředí na šíření propagandy do „nezasvěcených“ okruhů 

společnosti. Tyto snahy mohou svědčit o tom, že tyto stránky jsou pouhými „předstupínky“ 

ultrapravicové sítě a s postupem času odkazují své členy na více extremistické stránky 

(technika nohy-ve-dveřích). Podle míry zastoupení dimenze vnější propagandy (graf 27) lze 

říci, že snahy nabírat nové členy jsou mnohem intenzivnější, než sdílet propagandu s členy 

stávajícími. Úroveň vnitřní propagandy přitom není zanedbatelná – subjekty mají stále snahu 

jak získávat nové jedince do svých řad, tak si udržet věrnost těch současných. Je 

pravděpodobné, že mezi stávajícími členy existují vazby mimo virtuální svět, a není již třeba 

je udržovat těmito pojítky. Stránky sdílející vnitřní propagandu se také potýkají s problémy ze 

strany státních ozbrojených složek, a proto se osobní kontakty zde vyskytují zřídka a 

plánované aktivity jsou pečlivě utajované, při nejhorším se zde sdílí pozvánky na masové 

krajně pravicové demonstrace a pochody (př. 1. máje). Nejspíš proto stránky volí strategii 

normalizace obsahů v rámci vnější propagandy. Úroveň vnější propagandy stránek nabízející 

ultrapravicové zboží souvisí se snahami prodat tematicky laděné vybavení budoucím členům 

hnutí.  
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Graf 27: Úroveň dimenze vnější propagandy u všech podskupin. 

 

Sdílení ideologie dosahuje vysoké míry zastoupení u podskupin, jejichž aktivity 

zasahují do reality (souvislost s mobilitou), a tudíž je třeba vymezit základní světonázorové 

rámce hnutí, tj. definice cílů a obecné politiky, ospravedlnění aktivit i určení nepřítele atp. 

Sdílení ideologie je nutnou součástí stránek s anti-islámským a rasistickým obsahem, 

především v rovině odkazování na nepřátele, jejich hanění a vysvětlování jejich podřadnosti 

či nebezpečí. Otevřenost, se kterou tyto stránky šíří své ideje, postoje a názory, je někdy až 

vulgární. Identita členů stránek česká/slovanská identita je konstruována a udržována ve 

fórech, a s tezemi její ochrany a obnovy se lze setkat v programových prohlášeních stránek. 

Zastoupení obou dimenzí propagandy nasvědčuje tomu, že tyto stránky jsou využívány jako 

iniciační místa pro nábor nových členů do hnutí, anebo jako sítě poskytující materiál 

doplňující světonázorové zaměření. Nejdůležitější aktivitou negacionistických stránek je 

šíření ideologické doktríny legitimované značným množstvím sporných a pseudo-vědeckých 

knih, které v některých případech tvoří rozsáhle online knihovny. 
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Graf 28: Úroveň dimenze sdílení ideologie u všech podskupin. 

 

Na financování se soustředí téměř výhradně stránky prodávající související 

ultrapravicově zboží. Pravicově populistické subjekty a krajně pravicové stránky získávají 

část financí za pomocí Internetu.  

 

 
Graf 29: Úroveň dimenze financí u všech podskupin. 

 

Pravicově populistické subjekty jsou otevřené komunikaci, ale vzhledem k jejich 

aktivitám, jež přesahují do reálného světa, nekladou veliký důraz na vytváření virtuálních 
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komunit, ani na změny virtuálních identit jejich stoupenců. Vysoký výskyt identity u 

radikálně pravicových stránek naznačuje, že se tyto stránky primárně snaží získávat nové 

členy do hnutí, které informují o svém vidění světa a mohou s nimi diskutovat a přesvědčovat 

je v diskusních fórech. Neonacistické a neofašistické stránky podporují utváření virtuálních 

komunit, jejich členové i návštěvníci diskutují o mnoha tématech, vyměňují své názory či si 

doplňují své vědění. Stránky s anti-islámským a rasistickým obsahem a podobně stránky 

české/slovanské identity slouží jako místa čerpání informací a komunikace s členy různých 

proudů ultrapravice na různá témata. 

 

 
Graf 30: Úroveň dimenze identity a virtuální komunity u všech podskupin. 

 

Míra mobilizace je vysoká u těch podskupin, které vykazují i vyšší míru vnější 

propagandy. Pravicově populistické subjekty využívají veřejného setkávání s voliči, 

neonacisté a neofašisté v pochodech vidí možnost zviditelnění se v mediální sféře. Na 

organizovaných setkáním dokazují svou sílu. Vysvětlením vysoké hodnoty v dimenzi 

mobilizace může být zájem obchodníků na odkazování různých akcí (demonstrací, setkání, 

pochodů), neboť jejich účastníci mají tendence vyjadřovat svou příslušnost k hnutí 

specifickými značkami oblečení se zástupnou symbolikou, které lze pořídit na těchto 

stránkách. Stránky s nulovou hodnotou dimenze mobilizace představují subjekty soustředící 

se výhradně na virtuální činnost. 
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Graf 31: Úroveň dimenze mobilizace u všech podskupin. 

 

3.5. SHRNUTÍ 
 

 V rámci empirické části práce jsem použila techniky představené ve výzkumu Chen et 

al. (2005). Pomocí analýzy odkazů internetových stránek a kvantitativní obsahové analýzy 

jsem analyzovala povahu specifik krajní pravice v prostředí Internetu.  

Podle výsledků analýzy je zřejmé, že česká síť ultrapravicových stránek je málo 

diferencovaná. Lze v ní nalézt stránky náležící k více ultrapravicovým proudům, avšak velká 

část jednotek je vzájemně propojena nehledě na jejich ideologické zaměření. Spojení stránek 

může být dáno osobními vazbami mezi vůdci/ administrátory stránek, konání společných 

aktivit aj. Významná místa v síti zastávají extrémně pravicové organizace Odpor a Radical 

boys, u kterých se lze domnívat, že udávají směřování krajní pravice. Významné je také 

zjištění virtuálních vazeb mezi pravicově populistickými subjekty a neonacistickými 

organizacemi, které mohou existovat také v reálném světě.  

V síti je patrné využívání techniky noha-ve-dveřích. Nelze říci, že by celá 

ultrapravicová síť měla předpokládané rozložení o třech vlnách extremističnosti, povaha sítě 

je spíše multicentrická. Díky vazbám mezi různě extremistickými stránkami může docházet 

k vytváření vhodných podmínek k radikalizaci méně extrémních členů. Mnoho vazeb směřuje 

k neonacistickým a neofašistickým stránkám, což může svědčit o významné pozici tohoto 

proudu krajní pravice v rámci celého hnutí.  
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Zjistila jsem také podle úrovní propagandy vnitřní a vnější, že se téměř všechny 

stránky soustředí svým působením v kyberprostoru na nábor nových členů, poněkud méně sil 

vydávají na udržování členů stálých. Sdílení ideologie je časté jak u organizací, které se 

projevují v reálném světě, tak u stránek, které působí pouze v kyberprostoru. Nezávisle na 

typu aktivit (reálné či virtuální) téměř všechny stránky nabízí vhodné podmínky k vytváření 

virtuálních komunit a konstrukci identity jejich členů. Porovnáme-li úroveň virtuální 

komunity (aktivity ve virtuálním světě) a mobilizace (svědčící o reálném aktivismu), zjistíme, 

že se ultrapravice více soustředí na svou prezentaci v kyberprostoru. Na tento stav krajní 

pravice si někteří aktéři stěžují, jiní v něm naopak vidí budoucí směřování hnutí. 

Všeobecně lze říci, že česká krajně pravicová scéna tvoří široké hnutí, které obsahuje 

jak pravicově populistické politické subjekty a sdružení (které se snaží šířit radikální 

myšlenky do řad veřejnosti a nacházet tak další stoupence), tak stránky plnící funkci 

ideologickou (jež rozšiřují obzory členů hnutí a poskytují jim ideovou oporu, zároveň se ale 

neprojevují v reálném životě), a v poslední řadě výraznou složkou tohoto hnutí jsou aktivisté 

(nejčastěji extrémně pravicové organizace, které svými aktivitami zasahují do reálného světa). 

Tato podoba hnutí je mnohem nebezpečnější pro demokratický systém, než kdyby se scéna 

nacházela v rozdrobené formě, jak o ní referovala BIS během roku 2010. Zde je důkaz toho, 

že se scéna během posledních měsíců semkla, zaštítila se stranou DSSS a ve spolupráci 

s jádry sítě (aktivistickými organizacemi Odpor a Radical boys) cílí na českou veřejnost 

zasaženou finanční krizí i současnou krizí vládní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 

4. ZÁVĚR 

 

 Cílem této práce bylo zmapovat působení české krajní pravice v prostředí Internetu a 

popsat její specifika. V teoretické části je uveden výčet důležitých aspektů působení krajní 

pravice na Internetu obecně, z nichž většina byla vztažena k situaci v ČR. Byl zde také 

prezentován fakt, že ultrapravicové organizace a skupiny se stále více zajímají o výhody, jež 

jim skýtá Internet, a přesouvají své aktivity do kyberprostoru. Na to navázala empirická část 

práce, která si dala za úkol zmapovat vybrané aspekty působení české krajní pravice na 

internetových stránkách a blozích. Přínos výzkumu spočívá v odhalení propojení mezi 

internetovými stránkami. Periferní stránky (většinou radikálně pravicové) se sbíhají směrem 

k extrémně pravicovému středu sítě. Subjekty nacházející se v jádru sítě mají přitom značnou 

moc a výjimečné postavení mezi jinými uzly. Jsem si vědoma omezení použitých technik, 

konkrétně SNA, kdy empirické ukazatele se nemusí shodovat s reálnými vazbami mezi 

organizacemi a skupinami. Avšak získané poznatky doplněné o různé dimenze obsahu stránek 

nám mohou pomoci při vykreslování struktury české ultrapravice v reálném světě.  

Samotní členové hnutí nemají jednotný názor týkající se online aktivit hnutí. Pro jedny 

souvisí činnosti v kyberprostoru s poklesem akceschopnosti hnutí, kdy se cílem aktivistů 

stává pouhá prezentace ve virtuálním světě. Pro jiné je Internet ideální nástroj k šíření svého 

poselství do neznámých koutů světa a k budování stabilní a početné základny členů, díky 

nimž ultrapravice může konečně prosadit svou představu ideální společnosti. Internet jistě 

nemůže nahradit funkci osobních kontaktů, ani atmosféru při setkáních a demonstracích 

krajně pravicových aktivistů, může ale přispět do oblasti identity, ideologie, propagandy a 

mobilizace. Toho si jsou vůdci organizací administrátoři stránek jisté vědomi a věnují proto 

velikou pozornost internetové prezentaci hnutí a komunikaci s návštěvníky stránek. 

Zmíněné informace lze nepochybně využít pro další výzkumy české krajní pravice. 

Povaha internetové reprezentace ultrapravice se nejen neustále mění, ale česká scéna se navíc 

nechává inspirovat zahraničními hnutími. Způsoby jejího působení jsou díky tomu stále 

rafinovanější. Výzvou pro sociální vědce zůstává propojení poznatků z virtuálního světa 

s názory členů hnutí. Věřím, že se znalostmi, které jsou obsaženy v této práci lze v dané chvíli 

 lépe porozumět proměnám současné ultrapravicové scény a odhadnout její budoucí 

směřování. 
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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 Plzeňský71

                                                            
71 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 stránek72

 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) 

 

 

 

                                                            
72 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/�


 

107 

 
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/�
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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�


 

113 

 
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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