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2. Úvod

Dělnická strana (DS) neboli Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) patří 

mezi nejkontroverznější strany současného politického spektra. Z počátku kladla důraz 

především na práva zaměstnanců a sociální nerovnosti, postupem se však ze strany 

prosazující „názory především té části obyvatelstva, jež se živí fyzickou prací“1, stala 

strana prosazující názory obyvatel, kteří nesouhlasí s přistěhovalectvím, jsou xenofobní, 

nesnášenliví k homosexuálům a vyhranění k romské minoritě [Charvát 2007:159]. 

Tato práce popisuje změny ve výběru témat, které byly pro Dělnickou stranu, 

potažmo Dělnickou stranu sociální spravedlnosti klíčové, a to od svého vzniku v roce 

2003, přes rok 2010 až do března 2013. Rok 2010 je pro práci stěžejní z prostého 

důvodu, v tomto roce došlo ke zrušení DS na základě nálezu Nejvyššího správního 

soudu, ale fakticky toto rozhodnutí vedlo pouze k přejmenování Dělnické strany na 

Dělnickou stranu sociální spravedlnosti. Tento rok se sice stává stěžejním mezníkem, 

ale je potřeba uvést, že k němu není přistupováno jako k jedinému bodu, ve kterém 

mohlo dojít ke změně, naopak se tato práce snaží najít a objasnit i jiné zlomové 

okamžiky v rámci změn, kterými DS prošla.

Je nasnadě zmínit, že hlavním zdrojem v tomto pátrání se stanou partajní noviny 

zvané Dělnické listy. O DS (DSSS) jako o politickém subjektu bylo napsáno mnohé, ale 

má práce se pokusí skrz její hlavní cestu k potencionálním voličům, tedy skrz její 

periodikum, nastínit postupný vývoj cílů, hlavních bodů programu a v neposlední řadě 

odklon od základních lidských hodnot, které by měly být typické pro politickou stranu 

21. století, a případně návrat k těmto hodnotám. Fakt, že Dělnické listy skutečně 

reflektují témata blízká pro Dělnickou stranu, je dán především skutečností, že valná 

část článků byla psána aktivními členy strany, dokonce třetina článků uveřejněných 

v Dělnických listech napsali samotní členové předsednictva (34,41%, příloha č. 40).

V rámci prováděného výzkumu bylo zapotřebí oprostit se od individuálního 

přístupu k jednotlivým článkům. Tento přístup by vedl k několikanásobnému překročení 

doporučeného rozsahu a paradoxně by svou mnohoznačností nezvýšil přínos celé práce.

Individuální přístup je tedy nahrazen rozborem jednotlivých etap vývoje, určených 

kvantitativní analýzou.

                                               
1 ZBELA, M. (2003). Naše úloha. Dělnické listy. vol. 1, č. 1, s. 1-2.



2.1 Základní vymezení pojmů

2.1.1 Krajní pravice

Tento pojem zastřešuje strany na pravém okraji politického spektra, které se 

svojí ideologií snaží vystupovat proti demokratickému zřízení, nebo které se snaží 

dospět k rozsáhlým změnám ve společnosti2 [Charvát 2007, 13]. Pod tento povšechný 

název lze zařadit subjekty, které se snaží navázat na ideologický rámec fašismu 

(neofašismus), nacismu (neonacismus), nebo které vznikly poměrně nedávno 

(populistická pravice). Tyto ideologické směry jsou do značné míry provázané jak mezi 

sebou, tak se sociální tématikou typickou původně pro levicově orientované strany.

2.1.1.1 Neofašismus

Tato pravicová ideologie navazuje na fašismus především postojem spojeným 

s antikomunismem, s antidemokratismem a s nacionalismem. Pro neofašismus je 

nejdůležitější silný a nezávislý národ, což je v přímém rozporu s angažováním v 

mezinárodních organizacích, a naopak ve shodě s rasismem nebo xenofobií. 

Antisemitismus je v neofašismu nahrazen spíše odporem k samostatnému státu Izrael. 

Velké kritice je dále podrobován imperialismus USA (např. kulturní), homosexualita, 

drogy a v neposlední řadě komunismus[Charvát 2007, 78-80]. 

2.1.1.2 Neonacismus

Oproti neofašismu, klade neonacismus větší váhu rasové koncepci, s kterou 

navazuje na Hitlera. Národ, oproti rase, není hlavním středobodem jejich ideologie. 

Hlavní programové body jsou k nerozeznání od neofašismu, s větším důrazem na 

antisemitismus a zednářství, přičemž tyto pojmy jsou spolu s komunismem používány 

velmi pružně[Charvát 2007, 13]. 

2.1.1.3 Nacionalistický populismus

Tento termín nelze označit přímo za politickou ideologii, spíše za způsob 

politické propagandy spojenou s nacionalistickými tématy [Charvát 2007, 71]. Úkolem 

nacionalistického populismu je vyvolat strach a nabídnout řešení obyčejným lidem, na 

                                               
2 Tyto dvě související definice přibližují poměrně vágní názvosloví extremismus a radikalismus, které je 

na akademické půdě kritizováno, ale které našlo své uplatnění například ve slovnících vnitrostátních 

složek.  



které je populismus většinou fixovaný (ať již pravicový nebo levicový). Mezi příklady 

nacionalistického populismu můžeme zařadit například ekonomickou odpovědnost EU, 

lze vyřešit vystoupením, nebezpečí spojené s drogami, lze vyřešit vyššími tresty aj.

2.1.2 Populismus

Populismus je ve své podstatě „umění říci to, co chtějí lidé slyšet“ [Žaloudek

2004, 378], slouží především k udržení a získání moci politiky a to především 

slibováním prakticky nereálných řešení existujících problémů – stejně jako 

nacionalistický populismus. Populismus je často zaměňován s demagogií, která stejně 

jako populismus působí na city (např. strach), ale vyznačuje se využíváním zkreslených 

a nepřesných informací, což nemusí být i případ populismu. 

2.1.3 Vigilantismus

Tento pojem označuje „v širším slova smyslu subjektivní výkon práva v represivní 

oblasti v policejní a justiční sféře“ [Mareš 2012, 20]. Tato definice platí v okamžiku, 

kdy daní účastníci jednají nezákonnými prostředky, ale obecně se dá říci, že podobná 

uskupení nevěří v právní řád země, respektive státním složkám. Jejich nedůvěra je dána 

nesouhlasem s režimem, neschopností režimu zajistit bezpečí nebo vznikem vlastních 

subjektivních norem, které neodpovídají platným zákonům. 

2.2 Dělnické listy

Vzhledem k výzkumným otázkám a samotnému úkolu práce si dovolím 

seznámit čtenáře s obvyklou a více méně neměněnou podobou Dělnických listů. Již 

v úvodu bych rád zmínil, že Dělnické listy vydávané od roku 2003 nemají nic 

společného s Dělnickými listy, které byly vydávány ve druhé polovině 19. století. 

Nepokusím se tedy ani porovnávat, ani přibližovat jednotlivá periodika, ani se nebudu 

blíže věnovat postavě Josefa Baráka, který právě první Dělnické listy vydával. Současné 

Dělnické listy jen těží ze skutečnosti, že noviny se stejným názvem byly vydávány před 

140 lety, a tím si uměle budují jakousi historii svého hnutí, nebo chcete-li historii boje 

za svou věc. Relevantní pro moji práci tedy bude dohromady 38 vydání, přičemž 

z počátku byla jednotlivá vydání zveřejňována dvakrát do roka (ročníky 2003-2005), ale 



postupem času se jejich periodicita zvýšila až na pět vydání za rok (2008-2010), nyní

jsou Dělnické listy vydávány čtvrtletně (2011-2013).

Dělnické listy byly a jsou zdarma ke stažení na internetových stránkách 

www.delnickelisty.cz, přesto se především první čísla zdarma rozdávala na mítincích 

strany a od roku 2005 je možné objednat si DL formou předplatného. 

Grafická podoba DL, respektive titulní strany, se poprvé významně změnila na 

přelomu září-říjen 2008 (XVII. - XVIII. vydání), kdy nápis Dělnických listů odstoupil 

od klasického fontu k tučnému písmu psanému kurzívou. Dříve umístěné záhlaví 

s ozubeným kolem se zkratkou DS uprostřed se přesunulo do pozadí názvu periodika. 

Další změna titulní strany se odehrála po přejmenování DS na DSSS, kdy bylo logo 

s ozubeným kolem odstraněno a nahrazeno výsečí tohoto kola s konturou lva uprostřed. 

Obecná grafická podoba využívá po celou dobu existence spektrum barev bíla-černá, 

s tím, že do května 2010 (XXVII. vydání) byla k většímu kontrastu používána ještě 

barva červená. Vzhledem k minulosti používaných barev [Chmelík 2012:105] by se 

dalo předpokládat, že stažení červené barvy mohlo vymazat pochybnosti vyvolané 

rozsudkem Nejvyššího správního soudu, ale jedná se o pouhé spekulace.

K dalším obecně platným pravidlům patří rozložení jednotlivých vydání. Na 

první straně najdeme výrazné logo s případným vzkazem, ať už nahoře, v rohu nebo 

vespodu stránky (např. miniatura náborových plakátů do strany3, nebo nápis 

DS:SOCANI TÁHNĚTE! DĚLNÍCI DO PARLAMENTU!4), dále pak hlavní článek a 

případně sloupek. Na druhé straně většinou najdeme články a titulky, věnující se 

tématům a zprávám, o kterých chce DS (DSSS) informovat svoji voličskou základnu, na 

třetí straně můžeme najít průměrně čtyři komentáře, u kterých je v drtivé většině uveden 

autor, a na poslední straně se ve většině vydání nacházejí vzkazy od čtenářů, dále pak 

dokončení článků z předchozích stránek nebo například odkazy na historické události 

popřípadě osobnosti. 

Jak už jsem uvedl výše, jednotlivá vydání byla vydávána s různou periodicitou, 

v následující tabulce shrnu vývoj periodizace DL za posledních deset let, přičemž v roce 

2013 je pro moji práci relevantní pouze vydání leden-březen 2013. Počet vydání za 

jednotlivé roky je k nahlédnutí v příloze (příloha č. 1).

                                               
3 Dělnické listy (2007). vol. 5, č. 12, s. 1.
4 Dělnické listy (2003). vol. 1, č. 2, s. 1.



3. Výzkumné otázky a hypotézy

3.1.1 Hlavní výzkumná otázka

3.1.1.1 V jakém období dochází ke změnám ve výběru témat v rámci Dělnických 

listů a jaké změny odhalí kvalitativní výzkum v těchto obdobích? 

3.1.2 Hypotéza hlavní výzkumné otázky

A) Klíčovým rokem je rok zákazu Dělnické strany a vzniku Dělnické strany 

sociální spravedlnosti, tedy rok 2010. DSSS se prostřednictvím Dělnických listů 

začala po roce 2010 stávat méně radikální stranou a do popředí se začaly 

dostávat témata typická pro počátek činnosti DS. 

B) Jednotlivé etapy vznikaly podle období, ve kterých Dělnická strana úzce 

spolupracovala s jednotlivými subjekty. Nejradikálnější období bude předcházet 

samotnému zákazu strany v roce 2010, po roce 2010 nedojde k tak podstatnému 

obratu, jaký předpokládá hypotéza A, ale v kvalitativní analýze bude možné 

odhalit zárodek změny, respektive zmírnění extrémistických názorů DSSS.

C) Mezníky ve výběru témat odhalí rozbor obsahové analýzy v průběhu práce, a 

proto nelze dopředu určit jednotlivé výsledky kvalitativní analýzy. Obecně se dá 

říci, že po roce 2010 dojde k útlumu neradikálnějších názorů DSSS, které se 

projeví v rámci Dělnických listů v kvalitativní i v kvantitativní analýze.

3.1.3 Vedlejší výzkumné otázky a jejich hypotézy

1) Jakým způsobem Dělnické listy zobrazují spolupráci Dělnické strany (potažmo 

DSSS) a radikální pravice v Německu. 

Hypotéza: V Dělnických listech byla německá radikální pravice zohledněna pouze 

v souvislosti s mezinárodními oslavami neonacistických a nacionalistických stran (např. 

uctění památky Rudolfa Hesse), popřípadě DL reagovaly na případné zásahy 

německých bezpečnostních složek proti radikální pravici našeho západního souseda. 



2) Autonomní nacionalisté

A) Jakým způsobem bude reflektován Autonomní nacionalismus v Dělnických 

listech.

Hypotéza: Vzhledem ke spolupráci na demonstracích a vzhledem k jakési symbióze 

před rokem 2010 se dá očekávat, že členové Autonomního nacionalismu budou zmíněni 

jako „bojovníci ulice“5. Po rozkolu mezi těmito subjekty v roce 2010 neočekávám 

žádnou zmínku na stránkách Dělnických listů.

B) Zachycení rozkolu mezi Autonomními nacionalisty a Dělnickou stranou od 

roku 2007 do 2012 v Dělnických listech.

Hypotéza: Nepředpokládám, že se DS nebo DSSS veřejně přizná k důvodům, které 

přispěly k odloučení těchto aktérů. (Hlavním důvodem byl nesouhlas Autonomních

nacionalistů s postojem DS, která po vlně zatýkání nepodpořila své podporovatele ani 

po finanční stránce, přestože měla finance z voleb do Evropského parlamentu [Charvát 

2007:155]).

3) Je možné nalézt za celou dobu vydávání Dělnických listů zastoupení odkazu 

Třetí říše?

Hypotéza: Projev obdivu k Třetí říši nebude součástí Dělnických listů.

4) Jak je reflektován antisemitismus v Dělnických listech

Hypotéza: Antisemitismus podle mého názoru nebude patřit mezi hlavní témata ani 

v nejkontroverznějších článcích. Na druhou stranu je pravděpodobné, že za celých deset 

let se objeví zmínka o jakémsi celosvětovém židovském spiknutí.

5) Ochranné sbory Dělnické strany, potažmo ochranné sbory Dělnické strany 

sociální spravedlnosti, a jejich reflexe v Dělnických listech

Hypotéza: Ochranné sbory (OS DS) jsou v rámci DL reflektovány jako pozitivní 

přispění k bezpečnosti v problémových regionech, je otázkou zda se zmínky o OS DS 

budou shodovat s odbornou literaturou.

                                               
5 Převzatý systém od NPD, zahrnující pravicové subjekty nepřímo napojené na samotnou politickou 

stranu.



4. Hlavní výzkumná otázka 

4.1 Kvantitativní analýza

Úkolem této analýzy je zkoumat kvantitativní rozdíly v jednotlivých etapách 

vývoje Dělnické strany v rámci Dělnických listů. První analýza odkrývá rozdíly ve 

výběru témat mezi lety 2003-2010 a 2010-2013, přesto je potřeba uvést, že toto umělé 

rozdělení na dva poměrně velké časové úseky nemusí reflektovat jednotlivé stupně 

vývoje DS. K relevantnějším výstupům se pokusí dospět druhá analýza, která 

obdobným způsobem získá údaje z obsahové analýzy, s tím rozdílem, že rozdělení na 

jednotlivé časové etapy je provedeno v závislosti na etapy spolupráce DS s jednotlivými 

(politickými) subjekty. Zkoumané bloky vydání jsou v tomto případě čtyři, přičemž tato 

analýza přikládá větší váhu reflektování voleb, respektive politickým ambicím strany. 

Rozdělení na čtyři etapy, totožné s politickým vývojem DS, nemusí stejně jako 

první analýza, reflektovat změny ve výběru klíčových témat v rámci DL, proto je 

provedena poslední analýza zaměřená především na hledání milníků, které vedly ke 

změnám ve výběru hlavních tematických okruhů. Tato analýza rozděluje všech 38 

vydání do šesti bloků, které jsou následně analyzovány a v závěru komparovány 

s výsledky předchozích dvou analýz.

4.1.1 Metoda

Kvantitativní analýza DL je vypracována pomocí obsahové analýzy [Scherer

2011:34], která každému článku uveřejněnému v DL přiřadí číslo odpovídající řádku 

v tabulce. Jednotlivé články byly podrobeny analýze hned v několika ukazatelích (číslo 

strany, rozsah, téma, autor), přičemž nejrelevantnější pro tuto práci bylo téma, kterým 

se článek zabýval. Toto téma bylo přiřazováno podle převládající tendence v článku, 

jestliže se článek zaobíral z 80 % přístupu české vlády k Evropské Unii a z 20 % 

Evropskou unií jako takovou, byl takový článek zaznamenán jako „protivládní“. 

Zohlednění všech zmínek o jednotlivých tématech v textu a jejich obodování v jakési 

teoretické škále by celkovou obsahovou analýzu udělalo velmi neprůhlednou a do jisté 

míry také velmi neobjektivní. Vzhledem k tomu, že nelze nikdy s jistotou tvrdit, že 

článek se přesně z 55 % zaobírá tím, z 25 % tím a z 20 % tím, by celková výslednice 

byla méně objektivní než daná většinová převaha v jednotlivých článcích. 



4.1.2 Analýza

A. Analýza Dělnických listů před a po nálezu Nejvyššího správního soudu v roce 

2010 

Hlavním milníkem této analýzy je rok 2010 (tj. vydání Dělnických listů číslo 

XXV.), kdy došlo k nálezu Nejvyššího správního soudu. Pokud rozdělíme články touto 

událostí na dvě období a zaměříme se na výběr témat, kterým Dělnické listy dávaly na 

svých stránkách nejvíce prostoru, zjistíme (příloha č. 2 a č. 3), že došlo k prudkému 

nárůstu (16 %) okruhu témat ohledně Dělnické strany obecně (hodnota 200). Pro 

podpoření tohoto tvrzení můžeme zvolit analýzu článků s rozsahem vyšším než 40 % 

stránky (Příloha č. 4 a č. 5), což potvrzuje prvotní závěr. 

Zajímavým zjištěním při pozorování výsledných grafů je, že častější reflektování 

skutečností o Dělnické straně, se neděje na úkor ztráty počtu článků týkajících se

menšin obecně nebo romské problematiky. Analýzou okruhu témat týkajících se menšin 

od roku 2003 do 2010 a od roku 2010 do 2013 (příloha č. 10 a č. 11) dojdeme k závěru, 

že se zvyšuje frekvence článků reflektujících potřebu jednotného českého národa (nárůst 

12 %), především pak bez romské minority (nárůst o přibližně 10 %). Další témata 

s vysokým podílem počtu článků bylo do roku 2010 například přistěhovalectví a články 

s homofobní tématikou (28 % a 8 %), ale po roce 2010 můžeme zaznamenat jejich silný 

pokles. Články věnující se problematice přistěhovalectví poklesly o 12 % a články o 

homosexuálech poklesly o celých 8 %. 

Pokud se zaměříme na články o Dělnické straně jako takové (příloha č. 6 a č. 7) 

a rozebereme rámcový okruh témat 200 mezi lety 2003-2010 a 2010-2013 dojdeme 

k závěru, že se zvyšuje především politická ambice strany, respektive o 11 % se zvyšuje 

frekvence článků o DS, potažmo DSSS obecně, o jejím programu, nadějích do 

budoucna atd. a o jedno 1 % se zvyšuje frekvence článků o jednotlivých volbách, což 

jsou témata úzce propojená, dávající ve výsledku nárůst o 12 % v rámci tematického

okruhu o DS obecně (hodnota 200). V rámci tohoto tematického bloku a v článcích 

delších než 40 % (grafy č. 8 a 9) také dochází ke skoro dvojnásobnému nárůstu (z 15 na 

29 %) v počtu zmínek odrážejících omezovaní Dělnické strany, ať už se jedná o 

negativní mediální obraz způsobený údajně neobjektivními médii, nebo diskriminace ze 



strany státního aparátu. Další nárůst můžeme zaznamenat u témat s hodnotou 29, která 

zastupuje soud s Dělnickou stranou, a s hodnotou 24, která reprezentuje vymezování se 

proti subjektům, které DS považuje za znepřátelené. 

Podstatná část článků se v obou obdobích věnuje kritizování vládní politiky a 

establishmentu jako takového, do roku 2010 se jedná o 28 %, od roku 2010 o 24 %. 

Analýzou tematického okruhu dojdeme k názoru (příloha č. 12 a 13), že naprostá 

většina článků z tohoto bloku témat se zaobírá kritizováním vlády ČR (50 %, respektive 

34 %) a kritizováním establishmentu (39 %, respektive 51 %), lehký nárůst můžeme 

zaregistrovat u článků, ve kterých se odráží útoky na jednotlivé poslance, kteří 

z pohledu DL neplní svoji povinnost vůči státu (3 %, respektive 12 %). Vzhledem 

k opravdu silné provázanosti této více méně populistické kritiky státního zřízení naší 

země, není příliš relevantní rozdělení mezi jednotlivá témata. Větší vypovídající 

hodnotu má pokles o pouhé 4 % v celkovém porovnání tematických okruhů před a po 

roce 2010, což není nijak směrodatné. 

Pokud máme vycházet pouze z hodnot, které vycházejí z této analýzy, můžeme 

vydedukovat, že DS zvyšuje svoje politické ambice. Mnohem častěji se vymezuje proti 

útokům na sebe a častěji napadá údajné odpůrce, naopak o trochu méně napadá 

současnou politickou scénu a fungování státu jako takové. Pokud se zaměříme na 

články týkající se menšin, dojdeme k názoru, že se do centra pozornosti dostává oproti 

jiným menšinám především romská minorita. 

Tento rozdíl v počtu článků, ale nereflektuje celý pozvolný vývoj, jenž byl 

v této analýze rokem 2010 uměle rozdělen. V pátrání po změnách nebo jednotlivých 

cyklech, kterými si Dělnické listy, potažmo DS a DSSS, prošly, je potřeba důslednější 

zkoumání jednotlivých změn v rámci provedené obsahové analýzy. Kvůli takovému 

zkoumání je potřeba opomenout rok 2010 a hledat zlomové body, ve kterých došlo ke 

změně ve výběru klíčových témat, respektive okruhů témat. Podle odborné literatury

[Bastl, Mareš, Smolík, Vejvodová 2011:157] se dá působení Dělnické strany rozdělit na 

tři etapy podle časových úseků, ve kterých DS spolupracovala s jednotlivými 

(politickými) subjekty. 



B. Analýza Dělnických listů podle etap vývoje Dělnické strany na politické scéně

První etapa tohoto dělení začíná rokem 2003, tedy počátkem reálné činnosti DS 

jako politického subjektu, spoluprací s Národní stranou a předvolebním projektem 

Národní pětka (Národní strana, Republikáni Miroslava Sládka, Národní sjednocení, 

Dělnická strana a České hnutí za národní jednotu) a končí v polovině roku 2005. Rozkol 

mezi DS, Národním sjednocením a Národní stranou6 způsobil, že do voleb 2006 

vstoupila Dělnická strana v koalici Právo a spravedlnost (PaS) s výše zmíněnou stranou 

Národní sjednocení [Charvát 2007:155]. Koalice PaS se rozpadla po volbách v roce 

2006, a po té začala DS spolupracovat s neformálním politickým sdružením Národní 

korporativismus. Tato etapa tedy začíná v polovině roku 2005 a končí v roce 2007. 

V roce 2007 se DS zaměřuje více na neonacistickou scénu a navazuje spolupráci 

s organizacemi Národní odpor a Autonomní nacionalisté [Bastl, Mareš, Smolík, 

Vejvodová 2011:157]

Tímto dělením se vytvořily tři etapy, za doplňující čtvrtou etapu můžeme 

považovat období po nálezu NSS do března 2013.

I. Květen 2003 – červenec 2005 (I. až V. vydání)

II. Říjen 2005 – prosinec 2006 (VI. až X. vydání)

III. Leden 2007 – květen 2010 (XI. až XXV. vydání)

IV. Duben 2010 – březen 2013 (XXVI. až XXXIII. vydání)

Celkovou změnu témat v jednotlivých obdobích nejlépe reflektuje graf č. 17 (příloha č. 

18), který odráží procentuální zastoupení jednotlivých tematických bloků. V úvodu je 

třeba uvést, že tento graf nevykazuje žádnou typickou tendenci pro jednotlivá období, a 

proto rozdělení na etapy pomocí výše uvedených kritérií nereflektuje skutečnou změnu 

ve výběru témat, které byly v danou chvíli pro DS nejdůležitější. 

Z grafu je nejpatrnější vzrůstající křivka (200), značící články zmiňující 

Dělnickou stranu jako takovou, která se v posledním období, stejně jako u první 

                                               
6 ZEMAN, Václav. Kam míří česká ultrapravice. IDNES.cz: Kavárna. [online]. 23. května 208. [cit. 

2013-04-24]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/kam-miri-ceska-ultrapravice-dpi-

/kavarna.aspx?c=A080523_112310_kavarna_bos



analýzy, vyšplhala přes 50 %. Spíše konstantní zůstává křivka zastupující frekvenci

uveřejňování článků s tématikou menšin, která se drží na pomyslné hranici okolo 15 %. 

S výkyvy v řádech několika procent je konstantní také křivka reflektující články 

s protivládní tématikou, která se kolísá mezi 25 až 30 %. Oproti tomu článků se sociální 

tématikou a článků s tématikou nezaměstnanosti (100), stejně jako článků odrážející 

mezinárodní politiku (400) značně ubylo. Témat týkajících se nezaměstnanosti nebo 

všedních problémů dělníků nejvíce ubylo mezi první a druhou etapou (příloha č. 14 a 

15), tedy v polovině roku 2005, což do jisté míry kopíruje odklon Dělnické strany od 

původní myšlenky spočívající ve snaze prosadit se na politické scéně jako jakýsi 

zástupce pracujících. Z původních 19 % uveřejněných článku v prvních pěti vydání se 

tato tématika dostala na pouhých 5 % v období po roce 2010. 

Tato analýza rozdělila období od roku 2003 do roku 2013 podle subjektů, 

s kterými Dělnická strana kooperovala při utváření předvolebních koalic, jak DL 

reflektovaly volby v jednotlivých obdobích, ukazuje graf č. 18 (příloha č. 19). Tento 

graf nastiňuje, byť se zkreslením (vzhledem k tomu, že za první dvě období vzniklo 

pouze 5 vydání, nelze se na tuto výslednici plně spolehnout kvůli nedostatku vstupních 

údajů), jak často se v Dělnických listech odráželo postavení Dělnické strany k volbám, a 

jak často samotné volby DL zmiňovaly. Z grafu vyplývá, že z počátku nebyly politické 

ambice DS ani zdaleka tak často zveřejňovány jako později. Pokud se zaměříme na 

první etapu, tj. od založení strany do června 2005, zjistíme, že participace Dělnické 

strany na volbách byla zmiňována pouze v jediném článku (odpovídá 1,3 %), tato nízká 

hodnota je zcela jistě dána skutečností, že volby ve zkoumaných letech, tedy ty, kterých 

se DS zúčastnila, dopadly fiaskem (volby do Evropského parlamentu: zisk 0,18 %, 

volby do zastupitelstva krajů: v rámci koalice DS a Národní strany zisk: 0,11 %7.

Výkyv v druhé etapě u hodnoty 25, tedy od července 2005 do prosince 2006,

odráží nárůst článků věnujících se koalici Právo a Spravedlnost. Tento vysoký počet

článků (16 %) byl z velké části uveřejněn především v VII. a VIII. vydání, která byla 

                                               
7 Volby do zastupitelstev krajů konané dne 5. - 6.11.2004: Středočeský kraj. In: Volby.cz [online]. 2004 

[cit. 2013-04-24]. Dostupné z: 

http://www.volby.cz/pls/kz2004/kz21?xjazyk=CZ&xdatum=20041105&xkraj=1



vydána před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR právě v roce 2006 a ve 

kterých PaS získala 0,23 %8

Ve třetí etapě vývoje DS dochází k přechodu na sólovou dráhu politického 

subjektu bez snahy navazovat užší spolupráci s existujícími politickými uskupeními. 

Místo regulérních politických stran začíná DS spolupracovat s neregistrovanými 

subjekty z neonacistické scény (Autonomní nacionalisté, Národní odpor, Resistence 

Women Unity)9. Společný růst obou témat ve třetím a čtvrtém bloku je dán vyššími 

politickými ambicemi, které vedly k dílčím úspěchům, za všechny jmenujme například 

zisk 1,07 %10 ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2009, který přinesl stranické 

pokladně státní příspěvky. 

Vzhledem k tomu, že jednotlivá časová období nekorespondují se změnami 

témat v Dělnických listech, nelze podle tohoto rozdělení relevantně vyvodit závěry o 

změnách v rámci jednotlivých tematických okruhů, proto jsou jednotlivé výstupy 

obsahové analýzy zkoumány v další analýze, která zohledňuje klíčové milníky ve 

výběru témat.

C. Vyhledání klíčových mezníků ve změnách přístupu Dělnických listů, potažmo 

Dělnické strany (respektive DSSS) k výběru otištěných témat a analýza 

jednotlivých etap vývoje

Vzhledem ke komplikovanosti určení vhodných mezníků, ve kterých došlo ke 

změně v rámci preferování jednotlivých tematických okruhů, je potřeba tyto body najít 

bez pomoci teorie či předem stanovených kritérií a to pomocí samostatné obsahové 

analýzy. K tomuto hledání bude nejpřínosnější graf č. 19 (příloha č. 21). V tomto grafu 

je procentuálně zobrazeno zveřejňování tematických okruhů v jednotlivých vydáních.

                                               
8 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 2. - 3.6.2006: Celkové 

výsledky hlasování. In: Volby.cz [online]. 2006 [cit. 2013-04-24]. Dostupné z: 

http://www.volby.cz/pls/ps2006/ps2?xjazyk=CZ
9 MAREŠ, Miroslav a Petra VEJVODOVÁ. Dělnická strana: profil české pravicově extremistické strany. 

Rexter. [online]. 2010 [cit. 2013-04-24], roč. 8, č. 2, s. 33. Dostupné z: http://www.rexter.cz/delnicka-

strana-profil-ceske-pravicove-extremisticke-strany/2010/11/07/
10 SMOLÍK, Josef. Česká krajní pravice ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2009. Rexter. 

[online]. 2010 [cit. 2013-04-24], roč. 8, č. 1, s. 22. Dostupné z: http://www.rexter.cz/ceska-krajni-pravice-

ve-volbach-do-evropskeho-parlamentu-v-roce-2009/2010/05/03/



Podle společných rysů v jednotlivých časových úsecích jsme schopni rozdělit 

vydání Dělnických listů na šest etap, které reflektují změnu DS jako takové. 

I. Profilace strany jako obhájce dělníků, potažmo zaměstnanců (květen 2003 –

prosinec 2004, vydání I. až IV.)

Jak již bylo uvedeno výše, první etapa je spojena především s profilací strany 

jako mluvčím dělníků, popřípadě zaměstnanců. Tento jev je poměrně snadné 

vypozorovat, jak z celkového vývoje počtu článků v jednotlivých tematických okruzích 

(příloha č. 21), tak především z procentuálního rozboru jednotlivých témat v daném 

období (příloha č. 20). Celkový počet článků okruhu 100 (tj. nezaměstnanost, problémy 

pracujících nebo vykořisťování zaměstnanců) se v tomto období vyšplhal na 19 %, 

přičemž takto markantní zastoupení článků s touto tématikou se nebude za celé 

zkoumané období opakovat. Rozborem tohoto tematického okruhu dojdeme k závěru, 

že bezmála 60 % článků se týkalo právě vykořisťování zaměstnanců (hodnota 12), na 

které DL upozorňovaly (příloha č. 22), a že po 17 % jsou zastoupeny články s tématikou 

sociálních problémů (hodnota 13) a články v nichž se Dělnické listy staví do pozice 

zastánců obyčejných lidí (hodnota 14), což jen potvrzuje tendence o profilaci DS jako 

obhájce obyčejných pracujících lidí. Další okruh témat, který potvrzuje tuto tendenci 

(39 %) je okruh s hodnotou 300 (články vymezující se proti vládě a establishmentu), ve 

kterých převládají články (58 %, příloha č. 23) s tématikou boje proti institucím.

Výkyv, který je patrný u hodnoty 400 v grafu č. 19 (příloha č. 21), je dán snahou 

DL, potažmo DS, brojit proti vstupu České republiky do EU a tedy vyvarování se ztráty 

svrchovanosti naší země. Články s protiunijní tématikou (hodnota 43) zaujímají v tomto 

bloku témat (hodnota 400) tři čtvrtiny otištěných článků (příloha č. 24).

První etapa vývoje DL je oproti pozdějším obdobím spjata především s bojem za 

práva dělníků, potažmo zaměstnanců, upozorňováním na nefungující instituce a 

odmítavým postojem ke vstupu do EU. Sama DS nebo její politické ambice zůstávají v 

porovnání s jinými obdobími na nejnižším procentuálním zastoupení (i přes čtvrtinové 

zastoupení v okruhu témat, příloha č. 21).



II. Vzrůstající tendence problematiky menšin a úpadek zájmu o převládající témata

z bodu I. (květen 2005 – září 2008, vydání V. až XVII.)

Druhá etapa je charakteristická především markantním nárůstem témat 

týkajících se menšin (hodnota 500) z 2 % na celých 17 % (příloha č. 25).  Rozbor 

hodnoty 500 (příloha č. 26), tedy článků s tématem týkající se menšin, ukazuje, že 

největší důraz byl kladen především na problém přistěhovalectví (hodnota 53, 31 %). 

Druhým nejčastěji zmiňovaným tématem bylo kritizovaní přístupu státních institucí 

k menšinám (hodnota 55, 23 %) a třetím nejfrekventovanější téma se týkalo 

problematiky homosexuálů (hodnota 54, 15 %). Naopak čistě romskou tématikou 

(hodnota 56) se zaobíralo pouze 7 % článků, respektive 8 % (hodnota 58) Tento fakt lze 

vysvětlit skutečností, že romská tématika má přesah, jak do hodnoty 53, tak především 

do hodnoty 55, která zastupuje kritizování přístupu státních institucí k menšinám. 

V tomto druhém období je, oproti prvnímu, znatelný pokles témat v okruhu 

článků věnujících se brojení proti státním institucím (hodnota 300, příloha č. 27) a 

článků věnujících se sociálním problémům, popřípadě práv zaměstnanců (hodnota 100, 

příloha č. 28), tento pokles o bezmála 10 %, respektive 8 % je dán především zvýšením 

periodicity témat z výše uvedeného okruhu (hodnota 500). Naopak články s tématikou 

Dělnické strany zůstávají na konstantní pomyslné hranici lehce překračující 25%, stejně 

tak články zahrnující mezinárodní politiku (především ostré vymezování se proti EU). 

Výkyv protivládních článků v XVII. vydání nemá společného jmenovatele a jedná se 

tedy o jakýsi druh statistické anomálie, která neodráží žádnou konkrétní událost. I když 

ne vždy je možné nalézt konkrétní příčinu, tento časový úsek můžeme považovat za 

období, kdy se protivládním názorům věnovalo po delší čas nejvíce prostoru za celou 

dobu existence DL do roku 2013. Že se skutečně jednalo z velké části o články 

protivládní, dokazuje graf č. 29 odrážející procentuální výskyt témat v tematickém 

okruhu 300, v tomto grafu je v porovnání s předchozím obdobím patrný markantní 

nárůst právě protivládních článků (příloha č. 27).  

Druhá etapa začíná odrážet radikalizaci názorů DS v boji proti menšinám, 

zároveň DS zůstává kritikem současné politické situace, přičemž postupně opouští 

témata, na kterých stavěla svoji počáteční rétoriku (sociální rozdíly, nezaměstnanost 

aj.), na druhou stranu se z článků o Dělnické straně a o mezinárodní politice (především 

odmítavý postoj k EU) stávají jakési konstanty Dělnických listů. 



III. Období největšího zájmu o problematiku menšin a o DS obecně (říjen 2008 –

září 2009, vydání XVIII. až XXIII.)

Tato etapa je typická především absolutním upřednostňováním témat týkajících 

se Dělnické strany (hodnota 200) a problematiky menšin (hodnota 500), viz graf č. 27 

(příloha č. 28). Články o DS tvoří nadpoloviční většinu (59 %) a články o menšinách 

bezmála čtvrtinu (22 %) všech otištěných článků, oproti tomu ani jeden z ostatních 

tematických okruhů nepřekonal pomyslnou hranici 7 %. 

Analýza výstupních údajů hodnoty 200 (příloha č. 29) ukázala, že 

nejfrekventovanějším tématem bylo v dané době upozorňování na nespravedlivé útoky 

proti DS (hodnota 22, 36 %). Když k těmto 36 procentům připočteme 14 procent za 

články s tématikou vymezování se proti nepřátelům DS (hodnota 24, 14 %), dostaneme 

rovnou polovinu článků z daného tematického okruhu, které reflektují snahu DS 

naznačit utiskování strany. O jaký nárůst se jedná, prozradí komparace s grafy z první 

analýzy: hodnota 22 je v porovnání s hodnotou v grafech č. 5 a 6 (příloha č. 6 a 7), které 

zobrazují rozbor okruhu 200 před rokem 2010 a po něm, nadprůměrná o 13 respektive o 

12 procent, což napovídá, že dochází k jisté radikalizaci výběru témat v rámci DL. Tuto 

změnu potvrzuje i zmínka o kontroverzních Ochranných sborech DS, jež se svými 7 % 

(příloha č. 29) dosahuje svého maxima (tento fakt je dán především tím, že v tomto 

období byly OS DS nejaktivnější, více ve vedlejší výzkumné otázce VI.). 

Z rozboru hodnoty 200 je patrné, že jsou oproti výše zmíněným tématům 

podprůměrně zastoupeny témata spojována především s politickými ambicemi strany, 

tedy články s tématikou DS obecně a DS ve volbách (hodnota 21 a 25). Tento pokles o 

3, respektive o 8 procent (u hodnoty 21, respektive 25 v porovnání s grafem č. 5), 

můžeme vysvětlit především nekonáním voleb v daném časovém úseku. 

Pokud se zaměříme na články s tematikou menšin, nejpřínosnější bude graf č. 29 

(příloha č. 30), který reflektuje procentuální zastoupení témat v tematickém okruhu 500. 

Přesto, že nejvíce vypovídá o změně výběru témat výše zmíněný nárůst článků o 

menšinách, je z grafu č. 29 patrná snaha ze strany DL nesoustředit se pouze na romskou 

problematiku, ale na problém multikulturalismu jako celku. Samotné romské minoritě je 

věnováno pouze 8 % (hodnoty 52, 56 a 58), toto procentuální zastoupení zaznamenává 



oproti průměrné hodnotě vycházející z let 2003 až 2010 pokles o 16 %. Nárůst článků 

s tematikou menšin v XIX. vydání, který je patrný v grafu č. 19 (příloha č. 21), 

odpovídá tzv. Janovským bitvám (jedno z témat kvalitativní analýzy). Není bez 

zajímavosti, že XIX. vydání je „mimořádné vydání“ a bylo vydáno právě jako odpověď 

na nepokoje v Litvínově. 

Tato etapa DL je spojena především s radikalizací strany a aktivním působením 

Ochranných sborů DS, které, spolu s protiromskými pochody DS, dostaly na stránkách 

Dělnických listů dostatek prostoru.  

IV. Etapa předcházející zákazu DS (říjen 2009 – březen 2010, vydání XXIV. až 

XXV.)

Dvě vydání před zákazem strany jsou podle grafu č. 19 (příloha č. 21) ve 

znamení nárůstu protivládních témat a témat spojených s mezinárodní politikou, tedy 

alespoň v porovnání s předcházející etapou. Nejčastěji, i přes značný pokles (15 %),

jsou však v těchto vydáních zastoupeny články o DS (44 %, příloha č. 31). Rozbor 

tematického okruhu 200 (příloha č. 32) ukazuje, že bezmála třetina článků o DS se 

věnovala omezování Dělnické strany a dalších 10 % výpadům proti jednotlivcům, které 

DS ve své podstatě považuje za nepřátele. Články spojované především s volebními 

ambicemi jsou téměř totožné s údaji z minulého časového úseku. Markantnější pokles 

však zaznamenaly články s tématikou menšin (o celých 19 %) na pouhé 3 %. 

V rozboru hodnot 300 (příloha č. 33), která celkově získala 30 %, spojovaných 

především s články s protivládní tématikou, opět převládá téma kritizující vládu (67 %) 

a státní instituce (33 %). Nárůst těchto témat ve vydání XXIV. patrný z grafu č. 19 

(Příloha č. 21) nemá společného jmenovatele. Další výkyv hodnot je patrný z grafu č. 

19 a odpovídá hodnotě 100 ve vydání XXV., také se však nejedná o články se 

společným jmenovatelem a vzhledem k tomu, že je toto téma později přesunuto zpět do 

pozadí, jedná se spíše o statistickou anomálii. 



Tento časový úsek mohl být spojován s nástupem témat věnujících se sociální 

problémům, nezaměstnanosti, kritizování státu, reflektování mezinárodních událostí a 

naopak úbytku článků věnujících se menšinám. Jednalo se však o příliš krátké období a 

tendence v něm vzniklé se nepřenesly do následujících vydání. 

V. Období po zákazu DS a jejím přejmenování na DSSS (duben 2010 – prosinec 

2011, vydání XXVI. až XXXIII.)

V tomto časovém úseku (příloha č. 34) dochází oproti předchozímu období 

k nárůstu počtu článků tematického okruhem s hodnotou 200 (Dělnická strana) a 500 

(minority) a to o 12 respektive o 9 procent. Větší zastoupení těchto tematických okruhů 

je spojené především s úpadkem protivládních témat (z 30 % na 24 %), témat spojených 

s mezinárodní politikou (z 10 na 3 %) a témat spojených se sociálními problémy, 

zastáním zaměstnancům a dělníků (ze 13 na 4 %). Přesto je třeba uvést, že oproti 

předminulému období (říjen 2008 – září 2009) je patrný nárůst témat spojený právě 

s protivládní tématikou (hodnota 300) o celých 17 %, což naznačuje jisté pokračování 

v protivládní tendenci z období minulého, která se projevuje i v období nadcházejícím.

Rozbor tematického okruhu (příloha č. 35) odpovídající článkům spojených

s Dělnickou stranou naznačuje změnu ve výběru jednotlivých témat. Oproti období 

těsně před rokem 2010 je patrné vyšší zastoupení (16 %) článků primárně spojených 

s politickými ambicemi Dělnické strany (hodnoty 21), naproti tomu články spojené 

s přímým spojením DS a voleb (hodnota 25, 20 %) stagnují stejně jako články spojené 

s omezováním DS (hodnota 22, 31 %). 

Toto období je charakteristické opětovným nárůstem tematického okruhu 

menšin a samotnou profilací strany v rámci Dělnických listů, ostatní tematické okruhy 

nevykazují žádnou výraznou tendenci. Protivládní články jsou zastupovány spíše 

konstantně a naopak témata spojená s mezinárodní politikou a s problémy zaměstnanců

se pomalu stávají tématy okrajovými.

VI. Poslední fáze DSSS (leden 2012 – březen 2013, vydání XXXIV. až XXXVIII.)



Posledních pět vydání Dělnických listů (příloha č. 36) je typické tématy

týkajících se kritiky vlády a institucí (25 %), opětovným nárůstem témat spojených 

s menšinami (19 %) a poklesem článků o Dělnické straně (44 %). Rozbor hodnot 

tematického okruhu 200 (graf č. 39) ukázal nárůst témat spojených s politickými 

ambicemi strany a to v tématech o Dělnické straně jako takové (hodnota 21, 32 %) a o 

Dělnické straně ve spojení s volbami (hodnota 25, 29%). V pouhých 4 % článků 

z tohoto okruhu témat se DL věnovaly nepřátelským postojům vůči DS, tato hodnota je 

nejnižší za celou dobu vydávání DL. 

Rozbor okruhu témat s hodnotou 300 (příloha č. 37) vykazuje opačnou tendenci 

než obdobný graf v období před rokem 2010, články s protivládní tématikou jsou 

obsaženy v 37 % a naopak články s hlavním tématem kritizování stávajících institucí 

jsou zmiňovány v 50 % z daného okruhu témat. Tématika menšin, která je v tomto 

období zastoupena v bezmála 20 % článků, se v 58 % výskytů (příloha č. 38) vztahuje 

na romskou minoritu (hodnota 56, 50 % a hodnota 52, 8 %), přičemž takto vysoký počet 

článků zaměřených výhradně proti Romské minoritě nemá za celou dobu vydávání DL 

obdoby. 

Poslední zkoumané období je oproti ostatním spojené především s výrazným 

důrazem na romskou problematiku a na politické ambice strany, dále je v tomto období 

významně zastoupena kritika státu a státních institucí, naopak na okraji stále zůstávají 

témata spojená s mezinárodní politikou a sociálními problémy. 

4.2 Kvalitativní analýza

4.2.1 Metoda

Kvantitativní analýza pomocí diskursivní analýzy [Drulák 2008:92] zkoumá 

jednotlivé etapy Dělnických listů, jež se v první části práce projevily jako stěžejní. Jejím 

úkolem je především rozebrat převládající okruhy témat odhalené kvantitativní 

analýzou. Tento výzkum rozebírá používaná slovní spojení, historické odkazy, dobové 

souvislosti a snaží se spolu s kvantitativní analýzou popsat směřování Dělnické strany 

(potažmo DSSS) v minulých deseti letech v rámci Dělnických listů. Výstupem je tedy 

šest analýz jednotlivých etap vývoje DS, které jsou navzájem komparovány.  



4.2.2 Analýza

I. Profilace strany jako obhájce dělníků, potažmo zaměstnanců (květen 2003 –

prosinec 2004, vydání I. až IV.)

Dělnická strana se od samého počátku svého fungování, tedy od ustavujícího 

sjezdu ve smíchovském pivovaru dne 18. ledna 2002, etablovala jako strana založená 

obyčejnými lidmi pro obyčejné lidi, jak píše Martin Zbela v prvním vydání DL: 

„Hlavní úloha Dělnické strany je na první pohled zřetelná – budeme, a vlastně už tak 

děláme, tlumočit a prosazovat požadavky a názory především té části obyvatelstva, jež 

se živí fyzickou prací.“11 Důležitým aspektem DS je její odmítání pravice a levice 

v rámci politického spektra, DS nemá zájem být označena za levicovou nebo 

pravicovou stranu, protože toto rozdělení neodpovídá jejímu vnímání politické reality. 

Nejen ve zkoumaném období, ale po celou dobu vydávání DL, je možné v rámci 

DL rozpoznat články, které jsou populistické s patrnými prvky demagogie. Používaný 

populismus upozorňuje na témata pomocí účelově vybíraných problémů, která mají 

obecně vyvolat paniku u obyčejných lidí, ale v absolutní většině samotná DS nenabízí 

řešení. Jedno z hlavních témat v této etapě DL je jakási reflexe dělníků, respektive 

vznikajících sociálních rozdílů, typickou ukázkou může být například článek s titulkem: 

Dělník musí na Superb šetřit 73 let12, v němž je poukazováno na porovnání různých 

platových ohodnocení. Vzhledem k neuvedeným zdrojům se sice nedá jednoznačně 

určit věrohodnost článku, ovšem za účel článku můžeme označit snahu o vytvoření 

nerelevantního porovnání, které má za úkol čtenáře co nejvážněji upozornit na problém

důležitý pro DS nebo její voliče. V podobném duchu „bulvarizace“ pokračují DL i 

v tématech spojených s právy zaměstnanců, respektive s vyjádřením podpory práva na 

stávku (např. v článcích Jsme na straně učitelů nebo DS: odbory musí přitvrdit). 

Jak je patrno výše, v tomto období jsou velmi často zastoupeny články 

reflektující sociální rozdíly ve společnosti, mezi nejradikálnější můžeme zařadit 

například článek Na pokraji chudoby 135 tisíc domácností13, který opět velmi radikálně

popisuje neradostnou situaci pracujících i nepracujících obyvatel naší země. Sociální 

rozdíly, problémy spojené s nezaměstnaností a nízkými platy jsou dávány za vinu jak 

                                               
11 ZBELA, M. (2003). Naše úloha. Dělnické listy. vol. 1, č. 1, s. 1-2.
12 Dělník musí na SuperB šetřit 73 let. (2003). Dělnické listy. vol. 1, č. 1, s. 2.
13 Na pokraji chudoby 135 tisíc domácností. (2003). Dělnické listy. vol. 1, č. 2, s. 1.



zaměstnavatelům14, tak především tehdejší levicové vládě15. Témata spojená 

s vládnoucí garniturou jsou spojována s jejich odstřižením do problémů obyčejného 

dělníka, které DL reflektují např. ve sloupku v prvním vydání: „Jejich představitele 

(parlamentní politici ČSSD a KSČM, poznámka autora) vídáme všude možně, třeba v 

Bruselu či v poslanecké restauraci, ale vedle lopaty je neviděl nikdo.“16

Tento úryvek odkazuje na hlavní argumentační prvek, s kterým DL operují. 

Jedná se o nedůvěru v systém, tedy přesněji v státní instituce a především pak politickou 

elitu jako takovou. Jejich argumentace je podložena především tím, že pokud obyčejný 

člověk bude volit obyčejné lidi (myšleno zástupce DS), podaří se vychýlit mocenské 

působení politických elit, které pouze přejmenovávají své strany, rozdělují moc mezi 

sebe a naoko sehrávají politické šarvátky. Tato nedůvěra v systém se odráží asi nejvíce 

v usilovném boji za zrušení senátu. Následující ukázka naznačuje, v jakém duchu se o 

senátorech vyjadřuje DS, tedy přesněji tehdejší i současný člen představenstva strany 

Petr Kotáb. „Nezbývá nám tedy nic jiného, než celé stádo s nakaženými kusy zlikvidovat, 

což znamená rozpustit Senát“17.

Populismus a angažovanost Dělnické strany za práva obyčejných pracujících lidí 

v některých případech přestává skutečnost reflektovat, ale samostatně jednat. Za 

všechny podobné kauzy v zájmu lidí jmenujme například podání trestního oznámení na 

tehdejšího předsedu vlády Vladimíra Špidlu a místopředsedu senátu Jana Rumla18. 

Předem prohraný boj slouží především k medializaci Dělnické strany, která je v tomto 

období vnímána médii velmi okrajově. Medializování Dělnické strany dále velmi 

pomáhá ostrá kritika EU, která tehdy budila silnou kontroverzi. Dělnické listy potažmo 

DS v rámci v té době aktuální problematiky přístupu ČR do EU nejvíce upozorňují na 

federalizaci Evropy a tím pádem na ztrátu svrchovanosti České republiky. Oproti tomu 

se tak výrazně neprojevuje například strach z přílivu cizinců, což může v porovnání 

s pozdější rétorikou DL znít absurdně. 

Jakousi mírnost svých projevů, které se vztahují především na problematiku 

zaměstnanců a kritiku státních institucí, naprosto popírá otištěné ultimatum ve čtvrtém 

                                               
14 Čeští tatrováci bez práce!. (2003). Dělnické listy. vol. 1, č. 1., s. 2.
15 KOTÁB, P. (2003). Odboráři mají podporu Dělnické strany!. Dělnické listy. vol. 1, č. 2, s. 1.
16 ZBELA, M. (2003). Naše úloha. Dělnické listy. vol. 1, č. 1, s. 1-2.
17 KOTÁB, P. (2004). BSE v senátu. Dělnické listy. vol. 2, č. 3, s. 1.
18 Trestní oznámení na Špidlu  a Rumla (2003). Dělnické listy. vol. 1., č. 2, s. 1.



vydání. Není bez zajímavosti, že titulek Ultimatum!19 je psán ve fondu velmi 

připomínající švabach (Schwabacher), který byl používán ve Třetí říši. Samotné použití 

tohoto fondu není nijak závadné, protože samo o sobě neodkazuje na nacismus, jak 

rozhodl v podobné věci například i Spolkový nejvyšší soud v Německu20, ale rozhodně 

jeho použití stojí za zmínku. Samotným obsahem článku je 24 bodů reflektujících

volební program strany, ve kterých se dočteme o již často zmiňovaných tématech:

nezaměstnanost, vystoupení z mezinárodních organizací (EU, NATO) a povšechná 

kritika současných zákonů a kroků vlády v oblasti ekonomie a sociálních věcí (podpora 

českého zemědělství, státní bytová výstavba, zdravotnický systém, problémy seniorů) 

popřípadě politiky (odvolatelnost politiků, zrušení dotací pro politické strany). Zároveň 

však tento článek přináší témata nová: homosexualita je zde postavena na úroveň 

deviace, ostře kritizován je příliš benevolentní přístup vlády k přistěhovalectví, dále je 

zmíněna nutnost zavedení trestu smrti pro zvlášť závažné násilné činy a zavedení 

absolutního zákazu všech drog. Těmito body se začíná Dělnická strana formou 

Dělnických novin etablovat do role strany nacionálně-sociální se silným prvkem 

nacionalistického populismu. 

Tento program rozdělený do 24 bodů může odkazovat na pětadvaceti bodový 

program NSDAP, se kterým se shoduje především v bodech o důchodu, vzdělání, 

fyzické kondici, vypovězení ilegálních přistěhovalců (potažmo cizinecké zákony), 

zvýšení trestů (zavedení trestu smrti) na druhou stranu se rozcházejí v přímém důrazu 

na rasu (NSDAP) a kritiky současné politické situace (DS) [Bullock 1995:86]. 

II. Vzrůstající tendence problematiky menšin a úpadek zájmu o převládající 

témata z bodu I. (květen 2005 – září 2008, vydání V. až XVII.)

Tato etapa je typická především postupným nárůstem článků s tématikou menšin, ve 

kterých se Dělnická strana staví do role ochránců obyčejných lidí. Tato role spočívá 

především v hrdinském postoji proti zažitým pravidlům, mezi která můžeme zařadit 

například nazývaní kohokoliv, kdo se zmíní o problémech spojených s Romy nebo 

                                               
19 Ultimátum!. (2004). Dělnické listy. vol. 2, č. 4, s. 1.
20 ČERNÝ, Petr. Extremistická symbolika a její postih. Rexter. 2007, roč. 5, č. 1, s. 7. Dostupné z: 

http://www.rexter.cz/extremisticka-symbolika-a-jeji-postih/2007/05/01/



s přistěhovalectvím, za fašistu21. DL si ve svých článcích vyvozuje důsledky 

postupného ustupování státních institucí v těchto problémech, které povedou

k morálnímu úpadku společnosti. Přistěhovalectví je jedním dechem spojováno 

s úbytkem pracovních pozic (např. Právo národního cítění22) pro české dělníky a hned 

druhým je příliv přistěhovalců spojován s využíváním státu na sociálních dávkách, 

podložený například odkazem na západní země, které liberální a zednářské vlády 

otevřely „barevným“ (např. Zaseli vítr, sklízejí bouři23). Tyto dvě nesouvisející 

představy o multikulturalismu svědčí o vzájemném rozporu v argumentaci, který je dán 

snahou jakkoliv vyděsit čtenáře. V tomto duchu se nese nemálo článků s údernými 

titulky24, které se ostře vyhrazují proti minoritám, ale bez společného konceptu a návrhu

řešení. Převládající přístupy k jednotlivým tématům jsou tyto:

 Rómové jsou zde staveni především do role nesamostatných bytostí, které 

využívají stát25 a které ve své podstatě nejsou vůbec schopné pracovat. 

Především proto se sdružují do gangů a okrádají slušné pracující lidi26. Tento 

trend je dán podle DL především laxností orgánů, nízkými tresty a zbytečným 

mrháním finančních prostředků na jakési začlenění Rómů do české společnosti –

což je předem ztracený boj. Terminologie používaná s Rómy je patrná například 

z tohoto úryvku: „Rabování obchodů cikánskými tlupami je také v Chomutově 

na denním pořádku. (…) Vláda České republiky však namísto jakéhokoli pokusu 

o řešení tohoto stavu raději utápí miliony korun za zcela nesmyslnou kampaň.“27

 Přistěhovalectví je spojováno již s výše zmíněnými problémy s nezaměstnaností, 

hlavní argument DS spočívá v tvrzení, že přistěhovalci nepracují v povoláních, 

která jsou pro obyvatele ČR nezajímavá, ale naopak jim díky nižším nárokům 

práci sami berou, přesněji: „(…) například pro nějakého rusky mluvícího 

vesničana je česká mzda královským platem, ale pro českou mámu je to 

almužna.“28(Cizinci berou práci páté vydání, strana 3). Toto tvrzení je doplněno

                                               
21 KOTÁB, P. (2005). Jsme národ rasistů?. Dělnické listy. vol. 3, č. 5, s. 3.
22 KŘÍŽ, P. (2006). Právo národního cítění. Dělnické listy. vol. 4, č. 10, s. 3.
23 MALÝ, L. (2006). Zaseli vítr – sklízejí bouři. Dělnické listy. vol. 4, č. 7, s. 1.
24  Například: Děti nelegálních přistěhovalců do českých škol!, Cikáni dostanou další peníze, Zelení 

umožní homosexuálům adopci aj. 
25 KOTÁB, P. (2006). Bytoví paraziti. Dělnické listy. vol. 4, č. 7, s. 1.
26 KOTÁB, P. (2007). Zastavme černé násilníky. Dělnické listy. vol. 5, č. 11, s. 3.
27 KOTÁB, P. (2005). Jsme národ rasistů?. Dělnické listy. vol. 3, č. 5, s. 3.
28 DUB, K. (2005). Cizinci berou práci. Dělnické listy. vol. 3, č. 5, s. 3.



o kritiku státních institucí, které cizincům z velké části umožňují začlenění do 

naší kultury, což podle DL povede k vymření českého národa (údajně za 

necelých 300 let29).

 Třetí výrazné minoritní téma je reflektováno homofobními články, které staví 

homosexualitu například na úroveň pedofilie30, nebo na úroveň jakékoliv jiné 

deviace. DS ostře kritizovala zákon o registrovaném partnerství a po jeho 

schválení ho označila za zlegalizování zvráceností a nechutné perverznosti31. 

Hlavním argument pro netolerování podobných „deviací“ je strach z rozpadu 

klasických rodin a tím i hodnot, kterými by se měl společnost řídit. 

Především první dva body souvisejí s dalším tématem a tím jsou drogy, DS se v tomto 

duchu staví na stranu jakéhosi ochránce duševní i fyzické kondice obyvatel a užívání 

drog považuje za zhoubu našeho národu, která bují díky nedbalosti úřadů a nízkým 

trestům daným platnou legislativou. Ovšem zde kritika DS nekončí, v duchu kritiky 

menšin je totiž většina trestných činů páchána Romy nebo přistěhovalci a není tomu tak 

ani u drogových dealerů, kteří jsou podle DL v naprosté většině právě Romové nebo 

Albánci. Vymícení těchto kriminálních živlů, zakázáním všech drog a vrácení 

klasických hodnot (eliminace bisexuality, popřípadě homosexuality) do života mladých 

je podle Dělnické strany jediná cesta k lepšímu státu32.

Tato argumentace souvisí s programem 24 bodů, který je v tomto období 

zastoupen jak menšinami, tak bojem proti současným zákonům a vládní garnituře. Boj 

proti vládě jako takové je podle obsahové analýzy markantní a společným 

jmenovatelem článků nejsou schvalované zákony, ale samotné jednání politiků.

Dělnická strana se v tomto tématu opět staví do role ochránců obyčejných lidí a jako 

taková odkrývá oponu nad politickou elitou v zemi. Není proto překvapením, že většina 

článků se věnuje korupčním skandálům33, zbytečně vysokým platům ústavních 

činitelů34 nebo jejich odpoutání od reálií skutečného dělnického života, potažmo života 

obyčejných lidí35. Tyto články mají velmi podobnou strukturu a často se opakují s

                                               
29 KOTÁB, P. (2006). Necháme vymřít český národ?. Dělnické listy. vol. 4, č. 8, s. 3.
30 ŠTĚPÁNEK, J. (2008). Pět let bojů pro vlast, národ a rodinu. Dělnické listy. vol. 6, č. 15, s. 3.
31 Stanovisko DS ke schválení homosexuálních svazků. (2006) . Dělnické listy. vol. 4, č. 8, s. 4.
32 VÁCHA, B. (2007). Víra, ideál, odvaha. Dělnické listy. vol. 6, č. 14, s. 3.
33 Poslanec Kraus jednal s podvodníkem. (2006). Dělnické listy. vol. 4, č. 7, s. 2.
34 D.H. (2005). Nenasytné pupky. Dělnické listy. vol. 3. č. 6, s. 2.
35 KOTÁB, P. (2006). Osudová léčba. Dělnické listy. vol. 4, č. 8, s. 3.



odlišným tématem, ale stejným posláním.  Porovnáním s jinými médii dojdeme 

k závěru, že Dělnické listy reflektují pouze kauzy, které jsou účelově vybírány, aby 

v celkovém vyznění působily pro čtenáře co nejsilněji. Politické strany jsou dílčím 

ukazatelem, ve svých útocích Dělnické listy, potažmo DS, nevybírají cíl podle stranické 

příslušnosti, ale napadají tam, kde je to pro ně nejsnazší. Jakousi alfou a omegou je 

nezasloužení vysokých platů, které DL registrují na několika úrovních, předně to jsou 

právě poslanci a vládní činitelé, úředníci, ale také manažeři polostátních podniků (např. 

Manažeři nebo zloději36) a jejich komparace s nesmyslnými rozhodnutími, které jsou 

dávány do kontextu s obyčejnými obyvateli naší země. Mafiáni, tuneláři nebo zloději 

(poslanci, vládní činitelé) jsou zde viněni z vykořisťování pracujících a obecnou 

neúctou k jejich práci. Za všechno mluví tento úryvek napsaný členem představenstva 

Petrem Kotábem:

Různých poplatků však může být daleko více. Fantazii se meze nekladou. Co takhle 

poplatek za dýchání vzduchu, denní světlo a podobně. Vždyť někde se ty peníze do 

státní kasy sehnat musí. A tak občane plať. Poslancům a senátorům vadit nebudou. 

Zvýší si o něco své „skromné“ platy a bude to. Současné návrhy na výši jejich odměny 

za vykonávání své funkce se šplhají až k 300 000 Kč měsíčně.37

Dalším důležitým bodem programu, který byl prezentován ke konci roku 2004 je 

obnovení suverenity ČR vystoupením z mezinárodních struktur. Toto téma z počátku 

reflektovalo především vztah DS k Evropské unii, ale později je toto téma nahrazeno 

bojem proti stavbě radaru na našem území. Respektive témata týkající se Evropské unie 

se z velké části etablovala do tematického okruhu souvisejícího s menšinami a 

nezaměstnaností – Evropská unie se podle DL stává bitevním polem na trhu práce, kde 

prim sehrává nejlevnější mzda, kterou může nabídnout pouze přistěhovalec tmavé pleti, 

popřípadě se EU stává volným prostorem pro všechny možné kriminální živly (např. 

United states of Europe38). Hrdinou boje proti evropské byrokracii je Dělnickou stranou 

považován irský lid, respektive jejich nesouhlas v referendu, který zamítl přijetí 

Lisabonské smlouvy. Jak účelově jsou informace Dělnickou stranou přejímány, 

můžeme vidět třeba právě na irském případu. Irové jsou v tomto období často 

obdivováni pro jejich NE v referendu, ale v říjnu 2009 se v DL nedočteme o jejich 

šedesáti sedmi procentním „ANO“. 

                                               
36 Manažeři nebo zloději. (2008). Dělnické listy. vol. 6, č. 15, s. 2.
37 KOTÁB. P. (2008). Čekají nás další poplatky?. Dělnické listy. vol. 6, č. 17, s. 3.
38 HENDRYCH, J. (2008). United states of America. Dělnické listy. vol. 6, č. 15, s. 3.



Pokud se vrátíme k převládajícímu tématu ze zahraniční politiky, musíme 

zmínit, že stavba radaru je pro Dělnickou stranu klíčová z několika hledisek, předně se 

jedná o zásah do suverenity naší země, dále pak z hlediska laxnosti vlády, která něco 

takového považuje za správné, a mediálním obrazem celého problému. Dělnická strana 

se v tomto tématu drží jakési konspirační teorie, kterou nejlépe vystihuje tento úryvek 

z článku Mgr. Ladislava Malého: 

Vzpomeňme na mediální kanonádu do hlav českých voličů před referendem do EU! 

Anebo současnou kampaň za zřízení amerického radaru v Brdech! Vždycky předchází 

mediální brainwashing obyvatelstva, následují lživé údaje tzv. veřejného mínění a 

nakonec sionisticko-zednářské39 vlády vždycky své prosadí. Prý demokraticky!40

Kritika médií, která je v tomto bodě velmi důležitá, je povětšinou postavená na 

základě jejich neobjektivity a úzce souvisí s domnělým ničením pověsti DS jako jediné 

skutečné opoziční strany. Dělnická strana se ovšem nepozastavuje jen nad mediální 

neobjektivitou, ale i nad samotnou úrovní mediálního obrazu společnosti, kterou podle 

DL reflektují vznikající reality-show41. Toto odmítání globalizace v kultuře, nebo 

přesněji prorůstání určitých tendencí (Hollywoodu, západních formátů) do českých 

televizí je jedním z prvků neofašismu [Charvát 2007:75]. Souvisejícím bodem, který je 

kritizován skoro stejně jako média, jsou „pseudohumanisté“, ve spojitosti s americkým 

radarem je nejčastěji jmenován Michal Kocáb, v jiných případech je nejvíce pozornosti 

věnováno Václavu Havlovi42. Tato sorta lidí je DS vnímána jako příliš liberální a 

prozápadně zaslepená skupina nemající kontakt s obyčejnými lidmi, která se snaží 

naplnit své utopistické vize nehledíce na obyčejného dělníka. 

Zvláště ke konci této etapy dochází k vyostření útoků proti názorovým 

odpůrcům Dělnické strany, ať už se jedná o výše zmíněná média, „pseudohumanisty“ 

nebo státní instituce.  DS se vyhrazuje především k termínu extrémistická43, ale později

tento termín obrací na svojí stranu: tedy DS vytrvává ve svém boji za obyčejné 

obyvatele ČR, ale protože se jí státní elity prorostlé korupcí zalekly, musely jí před 

obyčejnými lidmi poškodit, nebylo tedy nic snazšího než označit symboliku Dělnické 

                                               
39 Odvolání se na zednářskou vládu není v DL nijak neobvyklé, většinou je toto spojení použito v rámci 

širší kritiky státních zřízení nebo médií.
40 MALÝ, L. (2008). Židé a jejich stát. Dělnické listy. vol. 6, č. 17, s. 4.
41 VANDAS, T. (2005). Reality hnus. Dělnické listy. vol. 3, č. 6, s. 1.
42 ŠTĚPÁNEK, J. (2005). Nepolitičtí samozvanci. Dělnické listy. vol. 3, č. 6, s. 3.
43 Kdo všechno je extrémistou. (2007). Dělnické listy. vol. 5, č. 12, s. 2.



strany za extrémistickou a přirovnat jí k NSDAP. Tento postoj státních orgánů, ač je 

zcela podle platných zákonů, má přesně tento efekt. Místo zavržení podobné 

extrémistické strany je jí v médiích dáváno mnohem více prostoru a tím dochází k šíření 

jejích myšlenek a programů. 

Samotná Dělnická strana v tomto období zvyšuje svoje politické ambice a to 

především formou koalice s Národním sjednocením v koalici Právo a spravedlnost –

Ano tradiční rodině, Ne korupci a kriminalitě. Tento název má předobraz v polské 

politické straně Prawo i Sprawiedliwość, která klade důraz na morální hodnoty, 

katolickou církev a s DS má společný například postoj k homosexuálům. Posláním této 

aliance měla být snaha stát se jediným skutečným obhájcem národních zájmů a 

obyčejných lidí44 (8, 1). V rámci této snahy byl vydán program, který sdružuje jakési 

čtyři stěžejní body: nízké daně, úspory v rámci státní správy, omezení přistěhovalectví a 

obligátní obnovení svrchovanosti ČR a který se vymezuje především proti tzv. 

antidiskriminační politiku vlády45. Toto uskupení si ve volbách 2006 počínalo lépe než 

například Národní strana, která se etablovala o rok dříve a která s DS participovala ve 

sdružení Národní pětka. PaS získal 0,23%46, což je v rámci našeho volebního systému 

zlomek, ale svým způsobem si tímto výsledek PaS, potažmo DS, vydobyla čelní pozici 

mezi krajně pravicovými stranami.

III. Období největšího zájmu o problematiku menšin a o Dělnickou stranu

obecně (říjen 2008 – září 2009, vydání XVIII. až XXIII.)

V této etapě dochází především k markantnímu nárůstu článků s protirómskou 

tématikou, tento jev kopíruje vyvrcholení fáze spolupráce Dělnické strany s krajně 

pravicovými subjekty (Národní odpor aj.), vznik Ochranných sborů Dělnické strany a 

samotné etablování DS jako nacionálně-sociální strany. Opět se Dělnická strana staví do 

opozice podle ní platných pravidel, mezi které můžeme počítat například strach všech 

ostatních politických stran participovat na zachování národního státu. Tento jev se 

                                               
44 VANDAS, T. (2006) V čase předvolebním. Dělnické listy. vol. 4, č. 8, s. 1.
45 Programové priority PaS 2010. PaS: Právo a spravedlnost [online]. 2010 [cit. 2013-04-24]. Dostupné 

z: http://www.pas-strana.cz/priority.php
46 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 2. - 3.6.2006: Celkové 

výsledky hlasování. In: Volby.cz [online]. 2006 [cit. 2013-04-24]. Dostupné z: 

http://www.volby.cz/pls/ps2006/ps2?xjazyk=CZ



projevuje především v přístupu politických elit k menšinám, z velké části pak 

k Rómům.

Rómové jsou v rámci tohoto období označení za nepřizpůsobivé občany naší 

země, kteří si nezaslouží benevolentní zacházení. V rámci DL jsou Rómové postaveni 

na úroveň jakýchsi podlidí, kteří se „povalují na trávnících před domy a vyčkávají na 

vyplácení dalších podpor v nezaměstnanosti“47. Jakákoliv snaha o jejich začlenění do 

společnosti v naší zemi bude, podle DL, pro naši zemi zhoubou, přičemž jako výstižný 

příklad je brán Chánov, popřípadě litvínovské předměstí Janov. Neschopnost romské 

minority pracovat je spojována především s výše zmíněným životem na sociálních 

dávkách, které jsou pro DS absurdně nastavené. Ovšem nejen státní dotování je pro 

romskou komunitu zdrojem příjmů, podle DL, jsou Rómové spojováni především se

zločineckými praktikami (mafiánské vedení města48, s převahou majetkové trestné

činností49). Dělnická strana velmi otevřeně kritizuje přístupy úřadů k této problematice, 

přičemž je často napadána instituce ministra pro lidská práva a národnostní menšiny 

České republiky. Není bez zajímavosti, že DL napadají, jak Džamilu Stehlíkovou, tak 

Michala Kocába pro jejich „diskriminaci většiny“, ale nikoliv samotnou instituci, která 

není zakotvena v platné legislativě ČR50.

Velká část prostoru je dána aktivnímu boji o ulice, což je způsob získání 

především mediální pozornosti formou demonstrací a pochodů. Tento systém je 

převzatý od Německé NPD51, za kterou se mimochodem ke konci roku 2008 vypravila 

delegace DS (viz. Vedlejší výzkumné otázky). Tento boj o ulici získává výše zmíněnou 

mediální pozornost a ve své podstatě rekrutuje potencionální členy, jak z řad ostatních 

extrémistických subjektů, tak z řad do té doby neaktivních osob. Významnou součástí 

boje DS proti menšinám tvoří právě demonstrace a pochody, které v tomto období 

eskalují, především v tzv. bitvách o Janov na podzim roku 2008. Tyto události jsou 

v Dělnických listech reflektovány jako heroické výkony příslušníků DS, např: „Dvanáct 

                                               
47 KOTÁB, P. (2008) Takový normální den na sídlišti Janov. Dělnické listy. vol. 6, č. 18, s. 2.
48 VANDAS, T.. (2008) Ani zákaz nás nezastaví. Dělnické listy. vol. 6, č. 19, s. 1.
49 Do ulic proti tunerům (2011) Dělnické listy. vol. 9, č. 33, s. 1 a 4.
50 2/1969: o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. In: Portál 

veřejné správy [online]. [cit. 2013-04-24]. Dostupné z: 
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51 MAREŠ, Miroslav a Petra VEJVODOVÁ. Dělnická strana: profil české pravicově extremistické strany. 

Rexter. [online]. 2010 [cit. 2013-04-24], roč. 8, č. 2, s. 7. Dostupné z: http://www.rexter.cz/delnicka-
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statečných hrdinů Dělnické strany, dvanáct mladých lidí, neozbrojených, přišlo do 

Litvínova na sídliště Janov na pozvání místních starousedlíků, které každý den terorizují 

a obtěžují cikánské tlupy.“52. Informace z těchto bitev o Janov jsou popisovány ve 

speciálním vydání DL v prosinci 2008, kde jsou označovány za nerovný boj s policejní 

šikanou srovnatelný například s demonstracemi předcházející pádu železné opony53. 

Glorifikace těchto střetnutí s bezpečnostními složkami je postavená na vyzdvihované 

spoluúčasti místních občanů, aktivním zapojení DS, brutálním útokem na neozbrojené 

obyvatele naší země státními orgány a jakousi vidinou revoluce, kterou tuto střetnutí 

započalo. Tato revoluce, přesněji boj proti režimu, je ve vyjádření Dělnické strany v DL 

chvílemi nadřazena samotným útokům proti minoritám a má přesah do valné většiny 

článků otištěných v tomto období. 

Ve skutečnosti nebyly pochody, respektive první ani druhá bitva o Janov, pod 

taktovkou samotné Dělnické strany, za hlavního organizátora bychom mohli považovat 

Autonomní nacionalisty, popřípadě Národní odpor [Mareš 2012, 157], ovšem například 

MF DNES brala jako hlavního organizátora DS54. Dále je potřeba uvést, že zásah 

Policie byl vynucen snahou radikálů střetnout se s romskými starousedlíky, čemuž se 

bezpečnostní složky chtěli vyvarovat. Tato snaha o přímý kontakt s Romy postupně 

eskalovala útoky proti zasahujícím policistům, až došlo např. k zapálení vozidla 

městské policie. O těchto prohřešcích proti platným zákonům se ovšem Dělnické listy 

nevyjadřují, útok policie byl brán jako nevynucený a příliš agresivní. Tento rozpor se 

odráží v článku Bojovník z Janova: přišel o prsty, ale boxu se nevzdá55, ve kterém DL 

popisují policejní brutalitu, jenž vedla ke ztrátě prstů Viktora Aufarta. Údajný policejní 

dělbuch padal seshora a pan Aufart se ho snažil prsty zastavit, naproti tomu ve výše 

zmíněném článku MF DNES je zmíněn zraněný radikál, kterému vybuchl jeho vlastní 

dělbuch v ruce, což je v přímém rozporu s tvrzením z DL. 

Ač bitvy o Janov mají jasné protiromské poslání, je potřeba uvést, že součástí 

proslovů na litvínovském náměstí, stejně jako mnohých vydání DL, byly i proslovy 

spojené s liberalizací politických elit po roce 1989. Liberalismus je v rétorice 
                                               
52 ZBELA, M. (2008) Náš boj s režimem. Dělnické listy. vol. 6, č. 19, s. 1.
53 ŠTURMA. (2008) Měl jsem strach. Dělnické listy. vol. 6, č. 19, s. 3.
54 ČERNÝ, Ondřej; EICHLER, Pavel; RAUŠOVÁ, Zuzana. Extremisté tři hodiny marně dobývali 
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55 Bojovník z Janova: Přišel o prsty, ale boxu se nevzdá (2008) Dělnické listy. vol. 6, č. 19, s. 2.



Dělnických listů považován za výplod zednářů, Američanů nebo sionistů, kteří díky 

němu ovládají svět. Pro DL se jedná o negativní teorii plnou multikulturalismu, planých 

slibů politiků a internacionálních vztahů hubících národ, takto shrnutá teorie je 

používána k argumentaci proti současné vládě nebo jinému subjektu (např. stát Izrael 

nebo EU56). Samotný liberalismus má podle DS řešení v utužení režim a to především 

na úkor menšin. Právě důvěra v jakousi konspirační teorii, utužení režimu a boj proti 

menšinám (v tomto případě zhoubného liberalismu) jsou argumenty typické pro krajně 

pravicové strany [McGowan 2004:19].

Témata z prvních vydání DL, zvláště pak ty se sociální tématikou, jsou postupně 

opouštěna, samotná upozornění zůstávají přítomna, ale důraz není kladen na samotné 

problémy, ale na obecnou kritiku státu, menšin, liberalizace, aj. Ukázka tohoto přístupu 

DS je možné nalézt ve většině článků v tomto období, které jsou původně spojeny

výhradně s právy zaměstnanců nebo sociálními rozdíly. Tento přesun je patrný 

například v článku Tatra Kopřivnice propouští, dělníci uspořádali protest57, kde původní 

problém spojený s nezaměstnaností je využit v kritiku EU, přistěhovalectví a opět 

liberální politiky naší země. 

Samotná Dělnická strana se reflektuje ve všech výše zmíněných tématech jako 

jediná alternativa v boji proti režimu, přesněji jako jediná opoziční strana58 - sama se 

přitom nazývá stranou radikální, protože jen radikální strana může změnit zaběhnuté 

tendence ve společnosti a sama se odkazuje na národní socialismus, dokonce na 

osobnost Milady Horákové59. Negativní kampaně proti DS, které v březnu 2009 vyústila 

ve verdikt Nejvyššího správního soudu, byla podle DL vedena zamerikanizovanými 

médii, jež přisluhují vládnoucí garnituře. Média jsou postaveny do role „vymývačů 

mozků“60, kteří překrucují pravdivé informace v jakousi upravenou verzi skutečnosti a 

tím ovlivňují obyvatele naší země. Samotné první stání u NSS charakterizuje Dělnická 

strana jako spravedlivý výsledek negativní kampaně ze strany vlády a zkorumpovaného 

ministerstva vnitra, které bylo od samého počátku předurčeno k neúspěchu. Vítězství u 

                                               
56 MALÝ, L. (2008). Vstaň a bojuj proti liberalismu. Dělnické listy. vol. 6, č. 18, s. 1-2.
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tohoto stání brala Dělnická strana jako vítězství národa, který musí ještě více přitvrdit 

ve svém tažení61. 

Toto vnímání reality ze strany DS je, s přihlédnutí k odborné literatuře, 

v přímém rozporu se skutečností. V článku z měsíčníku Soudcovské unie je uvedeno, že 

k rozpuštění DS v tomto roce nemohlo dojít kvůli nepropracovanému návrhu, 

především pak kvůli nedostatečným důkazům, které sestávaly hlavně z mediálně 

známých skutečností nebo blíže nespecifikovaných skutečností, údajně dostupných z 

internetu62. 

Období silného etablování národních zájmů můžeme spojit především s bojem 

proti liberalismu a proti menšinám. Témata spojená se sociálními problémy a 

nezaměstnaností jsou spíše okrajová a to především proto, že jsou dávána za vinu výše 

zmíněnému. Poslední notickou na závěr této etapy by snad mohl být zisk 1,07 

procenta63 ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2009, což DS reflektovala jako 

upevnění pozice leadera radikálně pravicových stran v ČR před Národní stranou a 

republikány (SPR-RSČ)64.

IV. Etapa předcházející zákazu DS (říjen 2009 – březen 2010, vydání XXIV. až 

XXV.)

Tato dvě vydání těsně předcházející zákazu strany můžeme pomocí obsahové 

analýzy charakterizovat jako období, kdy dochází k opětovnému nárůstu sociálních 

témat a témat kritických k vládě a jejím krokům. Pokud se zaměříme na obě zkoumaná 

vydání, zjistíme, ze se od sebe velmi liší, ale zároveň se nedají zařadit do předchozího 

ani následujícího bloku. Ve XXIV. dochází k výše zmíněnému výkyvu, co se počtu 

protivládních témat týká, ale tyto články nemají společného jmenovatele. Povšechně se 

dá říci, že Dělnická strana se ostře vymezuje proti tehdejší vládě, tzv. úřednické. Za dva 

hlavní argumenty, s kterými je spojována nekompetence vlády, DS považuje způsob,
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jakým vznikla, tedy přesněji jakousi domluvou mezi ODS a ČSSD, a především 

pochybnou komunistická minulost tehdejšího premiéra Jana Fischera65. Pravdou je, že 

komunisté jsou pro DS v tomto období přinejmenším stejnou hrozbou jako menšiny, 

což samo o sobě vypovídá o jakési změně v rámci fungování DS. Tento jev může být 

dán hned několika skutečnostmi:

A) Po rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který na konci přelíčení naznačil, že 

Dělnická strana splňuje důvodné podezření pro zákaz, ale orgány činné 

v trestním řízení nezískaly dost důkazů, je možné, že DS zmírnila svou rétoriku 

vůči menšinám a zaměřila se na téma, které je také kontroverzní a které bude na 

DS dále strhávat mediální pozornost s patřičným efektem na veřejnost –

v podobě změny.

B) Dochází k přetrhávání vazeb s radikálními subjekty a tím i k celkové změně 

témat v rámci DL, potažmo DS.

C) Blížící se volby umožňovaly medializované Dělnické straně uspět, pokud zmírní 

svoje radikální vyjadřování vůči menšinám a zároveň se stane jakousi 

alternativou pro voliče KSČM.

Nejpravděpodobnější variantou je směsice těchto postojů, ve které nemůžeme 

jednoznačně určit, jaký argument má převahu. Je však důležité zmínit, že Dělnická 

strana sociální spravedlnosti spolupracovala s DS již před volbami do parlamentu v roce 

2006 (Bastl, Mareš, Smolík, Vejvodová 2011:162) a Tomáš Vandas prostřednictvím 

Dělnických listů několikrát informoval čtenáře, že se zákazu strany obávat nemusí. Tyto 

fakta a to, že na oficiálních stránkách DSSS (www.dsss.cz)66 nenajdeme o historii 

strany zmínku dřívější než před rokem 2010, poukazuje na možnost, že se s DSSS od 

určité doby počítalo jako se stranou nástupní. Používání v rámci DL sloganů: za sociální 

spravedlnost, ještě před samotným faktickým přejmenováním je už jen dodatečný detail. 

Jediné, co z těchto tří bodů Dělnická strana přiznává, je politická ambice 

zmíněná v bodu C, zvláště pak druhé vydání, které předcházejí samotným volbám, 

dokládá zájem strany na úspěchu. Kampaň k volbám do Poslanecké sněmovny byla 

vedena s patrným odkazem na tehdy aktuální a kontroverzní album Aleše Brichty 
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s názvem Deratizátor, kterého se DL na svých stránkách zastaly proti nařčení 

neobjektivních médií67. Toto album budilo kontroverzi, jak obalem (mladý Rom běžící 

s autorádiem a kabelkou, následovaný v pozadí „deratizátorem“ s plynovou maskou a 

plynovým rozprašovačem), tak především textem titulní písně (např. „Politici dělaj 

z každýho vola, na ulici kradou cikáni kola“68). Samotná náplň kampaně byla postavena 

na sloganu: „CHCE TO DERATIZACI! My revoluci neslavíme, protože ta pravá je 

teprve před námi“. Tento slogan poukazuje na fakt, že DS odmítá převzetí moci v roce 

1989, následné tunelování země, prorůstání komunismu do tehdy současné politiky a 

nevypořádání se s bývalým režimem69. S rokem 1989 je spojován především sedmnáctý 

listopad, ovšem DS si toto datum glorifikuje v rámci výše zmíněných bitev o Janov a 

spojuje ho se svojí vlastní mytologií. 

Volební program strany otištěný na stránkách Dělnických listů70 je opět zaměřen 

výhradně na sociální politiku (byty pro mladé, důstojné stáří, bezplatná zdravotní péče) 

na práva dělníků, potažmo zaměstnanců (prestiž řemesel, problémy v zemědělství) a na 

jediné nacionální téma (omezení cizího kapitálu v zemi). Tento program tedy naprosto 

opouští od původních záměrů strany na segregaci obyvatelstva, zvýšení trestní 

odpovědnosti u mladistvých, vystěhování ilegálních přistěhovalců, nulové tolerance 

drog a odvolatelnost politiků. 

V tomto období tedy dochází k velmi patrné změně v rámci vystupování DS 

prostřednictvím Dělnických listů, ovšem, pokud přihlédneme k odkazu na text písně 

Deratizátor, je možné, že DS začala své radikálnější postoje šifrovat – k tomuto faktu se 

přiklání změna v názvosloví, například o cikánech je nyní psáno především jako o 

nepřizpůsobivých, nikoliv jako o „cikánských hordách“ nebo „tlupách“. 

V. Období po zákazu DS a jejím přejmenování na DSSS (duben 2010 –

prosinec 2011, vydání XXVI. až XXXIII.)
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V této etapě dochází k etablování Dělnické strany sociální spravedlnosti jako 

strany nástupnické a k výraznému zvýšení jejích politických ambicí. Z počátku 

převažují články reflektující soud s Dělnickou stranou, ve kterých je popisováno 

absurdní jednání státních institucí. Mezi zásadní argumenty proti nálezu NSS Dělnické 

listy řadí stálé fungování KSČM, potažmo marxisticko-leninských organizací spojených 

s postavou Miroslava Štěpána v 90. letech minulého století71, a jakákoliv spojnice 

Národního odporu s Dělnickou stranou. NO podle Tomáše Vandase neexistuje v rovině, 

jaká byla předkládána soudu, přesněji: „Zároveň nikdo neví, kdo ten údajný Národní 

odpor vede, kdo je jeho členem. Nikdo nikdy nepředložil jediný důkaz, že taková 

organizace vůbec existuje.“72. Popírání spojení DS s krajině pravicovými subjekty, 

respektive s Národním odporem, je v přímém rozporu s články uveřejněnými v DL 

v minulosti (např. v článku Držel transparent, dostal 20 měsíců na tvrdo73), nehledě na 

to, že stejně podstatným argumentem pro zakázání strany jako spolupráce s NO bylo,

„že se v diskuzi (o společenských problémech – poznámka autora) a ve své činnosti a

řešeních uchýlila do náruče totalitní ideologie, nenávisti a zejména výzvám a 

podněcování k násilí i samotnému násilí74“, což je v přímém rozporu s demokratickým 

uspořádáním naší země.

Spolu s argumenty proti diskriminaci DS jako politické strany se na stránkách 

Dělnických listů etabluje Dělnická strana sociální spravedlnosti, která plně přebírá 

agendu DS (jak již bylo uvedeno výše, s touto variantou zřejmě vedení strany 

kalkulovalo). Stejně jako v minulé etapě se snaží DSSS více profilovat jako strana 

sociální, mezi převládající témata můžeme zařadit například boj za práva zaměstnanců, 

dělníků, sociálně slabých nebo např. environmentální politiku. DSSS oproti jiným 

etapám svého fungování skrz DL nereflektuje sociální práva jako práva majoritní 

populace, ale naopak ve svém programu požaduje: „sociální spravedlnosti pro všechny 

občany našeho státu, a to bez rozdílu rasy, věku a pohlaví75“. Tato na první pohled 

prázdná fráze přináší do DL jistý posun v rámci četnosti nacionálních článků, ale 

především v terminologie, tedy „cikáni“ jsou pořád špatní a jejich ochránci zaslepení, 

ale způsob vyjadřování v rámci DL se po rozhodnutí NSS změnil. Stejný posun můžeme
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zaregistrovat u problémů spojených s přistěhovalectvím, v roce 2008 uveřejnily DL 

článek o divé zvěři, které je láhev vodky cennější než život76 a o tři roky později se píše 

o přistěhovalcích především jako o lidech, kteří způsobují nezaměstnanost a berou 

českým lidem práci77. Toto umírnění může být dáno jak rozhodnutím NSS, tak 

probíhajícími volbami v roce 2010 a 2011, protože i v minulosti byl patrný jistý útlum 

nejkontroverznějších témat v období voleb. 

Na úkor článků s menšinovou tématikou vzrůstá počet článků věnujících se 

Dělnické straně jako takové, která se opět začíná profilovat jako strana zastupující 

sociální politiku. Právě změna z radikální strany s hlavním tématem menšin na stranu 

bojující za práva zaměstnanců podle DL není dána snahou vzdát boj proti minoritám, 

ale spíše se oprostit od zažitého vnímání DS, potažmo DSSS, jako stranu rasistickou. 

Hlavním tématem se tedy mají stát sociální problémy a boj s nepřizpůsobivými, ať už 

mají barvu pleti jakoukoliv78. Pokud je romská menšina zmíněna, pak se ve valné 

většině jedná o články, ve kterých je naráženo na obrácenou diskriminaci většiny, tedy 

hlavní kritiku nedává DSSS samotným Rómům, ale vládnoucí garnituře, popřípadě 

médiím. Jedná se například o žhářský útok proti Rómům na jaře 2010, který měli mít na 

svědomí neonacisté, ale ve skutečnosti se jednalo o sousedské spory79, dále pak údajná 

nutnost zavádění romštiny na českých školách80 nebo nadměrná cena za integraci Romů 

do společnosti81. 

Sociální problémy jsou často spojovány s bojem proti vládě, které v té době již

předsedal Petr Nečas a která byla spojována především s bojem proti světové finanční 

krizi a reformami. Právě neoblíbené reformy se stávají hlavními body, ve kterých DS 

současnou vládu kritizuje. V rámci opozice nabízí DS svůj vlastní ekonomický program 

založený především na důsledné kontrole státu, ať už bankovních úřadů, vlastní 

infrastruktury, získávání vzdělání nebo spekulativního kapitálu. Tento program se dále 

vyhrazuje vůči jiné než národní měně a (v rozporu s dřívějšími body programu) snížení 

byrokracie v zemi82. Vládní činitelé jsou opatrně přirovnávání k zaměstnankyním 
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77 VANDAS, T. (2011). Tomáš Vandas: Listopadový režim už krachuje. Dělnické listy. vol. 9, č. 31, s. 1.
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82 ŠMUCR, R. (2010).Exposlanec pro DL: Chrání stát občany. Dělnické listy. vol. 8, č. 27, s. 2.



vykřičených domů83, které svou nekompetentností a provázaností s podnikateli 

(především Věci veřejné) ztrácejí objektivitu a práva rozhodovat o naší zemi. 

Nejvýraznější změnou, která je v Dělnických listech naplno patrná, je prorůstání 

kultu osobnosti do partijního tisku, ale i do vyjádření strany. Středem tohoto kultu 

osobnosti se stává předseda strany Tomáš Vandas, který v DL dostává prostor pro 

otištění svých příspěvků ze sociálních sítí. Jeho glorifikace je patrná např. v článcích o 

soudních přelíčeních, kterých se účastnil nebo v jeho boji proti režimu, jako příklad 

postačí úvaha Tomáše Vandase: Jak jsem se stal nepřítelem státu84, která reflektuje jeho 

sebeobětování pro vlast, jež ho nakonec označuje jako nepřítele státu. Dalším 

„hrdinou“, který dostává v tomto období více prostoru než ostatní je Ota Zaremba, 

olympijský vítěz z moskevské olympiády ve vzpírání. Tento bývalý sportovec vstoupil 

do DSSS v roce 2010, přičemž úzké spojení s DS můžeme dohledat už v roce 2006, ale 

oficiální kariérní růst je možné zaznamenat až v roce 2011, kdy se stal členem 

Republikového sněmu85. 

VI. Poslední fáze DSSS (leden 2012 – březen 2013, vydání XXXIV. až 

XXXVIII.)

Tato poslední fáze vykazuje v obsahové analýze velmi podobné hodnoty jako 

předchozí etapa.  Opět dochází v rámci Dělnických listů k silnému reflektování 

nespokojenosti s vládními kroky, které jsou v přímém kontrastu s životem obyčejných 

lidí. Opět se objevují teorie o neobjektivním přístupu politických elit k pracujícím 

lidem, především je vláda označována za mafii provázanou s vlivnými lobbisty a 

podnikateli86, přičemž jedinou šancí je podle Tomáše Vandase tuto sebranku vyházet. 

DSSS se v tomto období stává signatářem Holešovské výzvy, s kterou má společný boj 

proti vládní garnituře, ale rozchází se v jednotlivých tématech z jejího programu87, např. 

DSSS nepovažuje za správné rušit politické strany. Společný boj proti vládě sestává 

z kritiky vlády jako celku nebo jednotlivých ministrů, mezi hlavní body kritiky můžeme 
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87 Naše cíle. Holešovská výzva [online]. [cit. 2013-04-24]. Dostupné z: 
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zařadit státní zakázky (např. CASA88), zadluženost země spojená především 

s církevními restitucemi89, poslanecká imunita90 a již zmíněné provázání politiků 

s podnikateli91. Na všechny tyto problémy spojené s vládní garniturou má DSSS již 

několikrát zmíněný lék, tedy zvolení skutečně opoziční strany, která není provázána 

žádnými korupčními skandály a která se nebojí otevřeně ventilovat své názory, ať už 

jsou sebe víc nepopulární92.

Valná část článků spojených s vládou kopíruje sociální politiku DSSS, která 

prosazuje sociální spravedlnost všem obyvatelům naší země. Účelové vybírání článků 

pro podpoření svých názorů je v DL patrné po celou dobu existence, a není tomu jinak 

ani v tomto období, kdy podobné články reprezentuje např. článek Milion proti vládě93, 

ve kterém je čtenáři podsouváno, že „podle posledních statistických zpráv je v naší 

republice jeden milion lidí žijících pod hranicí chudoby.“ Pokud však přihlédneme 

k jinému zdroji, například k České televizi, dozvíme se, že lidé na hranici chudoby 

„balancují“94, nikoliv, že jsou přímo pod ní. Tato drobná nuance sice přímo neodporuje 

tvrzení DL, ale reflektuje rozpor v pojetí té samé informace. Stejně účelově a bulvárně 

pojatá tvrzení můžeme najít v článku Soukromí exekutoři – zlodějna posvěcená státem95, 

ve kterém je čtenáři podsouvána likvidace obyčejných lidí, kteří dluží peníze a kterým 

nezbývá než skončit na ulici. DL naprosto opomíjejí fakt, že výše zmíněný obyčejný 

člověk má dluhy vůči věřiteli, které neplatí a které po něm věřitel požaduje, stejně tak 

jako opomíjejí skutečnost existence instituce osobního bankrotu96. Právě exekuce a 

lichva se stává zajímavou součástí terminologie v rámci DL, tento fakt může být dán 

především tím, že v tomto období doznívají dopady ekonomické krize: finanční 
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vyčerpání, nezaměstnanost a šetření na sociálních opatřeních ze strany státu se stávají 

součástí politického programu nejedné sociální strany, například i ČSSD97. 

Tématem, které opět získává na síle je dále tématika menšin, oproti minulému 

mírnějšímu období se opět začíná projevovat rasově motivovaná nesnášenlivost vůči 

Rómům, i když se opět velmi často jedná o kritiku nedostatečného postoje vlády a 

platných zákonů k nepřizpůsobivým, respektive cikánům98, jak jsou v DL častováni. 

DSSS nabízí program proti nepřizpůsobivému stylu života, nepřizpůsobivý občané jsou 

v této strategii: dlouhodobě nepracující, kteří žijí dlouhodobě ze sociálních dávek a kteří 

opakovaně porušují právní řád ČR. Barva pleti tedy stejně jako v minulé etapě nehraje 

roli, pokud však přihlédneme k ostatním článkům z tohoto období, je velmi 

nepravděpodobné, že by DL odkazovaly na jinou minoritu nebo jednotlivce než na 

minoritu Romskou. Hlavními body programu jsou například: zvýšení trestů za 

porušování zákonů, snížení hranice trestní odpovědnosti, tvrdé tresty za užívání drog, 

zrovnoprávnění přístupu státu v otázce nepřizpůsobivých a majoritní společnosti (tento 

bod vychází z předpokladu, že v ČR dochází k pozitivní diskriminaci), motivace 

nepřizpůsobivých k práci a obnovení evidence spáchané trestné činnosti podle státní 

příslušnosti. Tyto změny a mnohé další jsou zaměřeny především proti 

nepřizpůsobivým minoritám, ať již jde o Romy nebo o přistěhovalce, kteří jsou mezi 

řádky popisováni jako potencionální zločinci, neschopní práce, socializace nebo 

výuky99. Do tohoto programu nejsou zařazeni homosexuálové, jež byli opomíjeni i 

v minulé etapě, tento fakt by se dal vysvětlit skutečností, že DSSS se staví do role 

sociální strany, která především reflektuje sociální problémy, přičemž do těchto 

problémů je homosexualita těžko zařaditelná.

Úspěšný boj proti Rómům DSSS zaznamenává ve městě Krupka na Teplicku100. 

Toto město bylo již dříve (vydání XXII. nebo XXIX.) označováno za baštu Dělnické 

strany díky silné místní organizaci, nyní se zde podařilo MO DSSS prosadit 

kontroverzní vyhlášku o zákazu „škodlivé činnosti“ ohledně umisťování a používání 

předmětů na veřejném prostranství, které mnohdy hraničilo s tábořením. Tato vyhláška 

byla označena jako protiromská, přičemž v médiích nebyla spojována přímo s DSSS,
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100 HOLEŠÍNSKÁ, A. (2012).Nastal čas k sjednocení národních sil. Dělnické listy. vol. 10, č. 34, s. 3.



ale s místními obyvateli101. Tento zákaz byl v DL silně glorifikován jako vítězství na 

poli regionální politiky. 

Poprvé se ve větším množství, než jen v noticce, objevuje problém islamizace 

starého kontinentu, tento jev související s přistěhovalectvím DSSS velmi ostře kritizuje 

a poukazuje na příklad Rakouska, kde dochází k markantnímu nárůstu cizinců ve 

školách. Přílišné ustupování evropských zemí v právech občanů, podle DSSS povede 

k vymření národních států, tak jak je známe dnes, a proti tomu se DSSS ostře 

vymezuje102.

Samotná DSSS se v tomto období profiluje jako strana sociální spravedlnosti, 

hledící na rovnost všech s opětovným narůstajícím důrazem národního cítění. Jejich 

vzrůstající politické ambice podporují například studentské volby, kde získala přes deset 

procent103. Vznikající kult osobnosti Tomáše Vandase je v této etapě promítnut do jeho 

kandidatury na prezidenta ČR, kterou později vzdal kvůli nedostatečnému množství 

podpisů. Tato kandidatura byla na stránkách Dělnických listů mnohokráte zmíněna a po 

jejím stažení se na stránkách partajního tisku objevovaly zprávy osočující volbu za 

nedemokratickou, kvůli nespravedlivým přístupům k jednotlivým kandidátům.

5. Vedlejší výzkumné otázky

5.1 Způsob jakým Dělnické listy zobrazují spolupráci 

Dělnické strana (potažmo DSSS) a radikální pravice 

v Německu. 

Radikální pravice v Německu je v Dělnických listech zúžena pouze na 

Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD), která se stává pro DS symbolem 

kvalitní a silné regionální politiky. Dělnická strana, potažmo celá krajině pravicová 
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scéna, přejímají od NPD tzv. tři pilíře: boj o ulice (demonstrace, veřejné akce), boj o 

smýšlení lidí a bitva o sněmy [McGowan 2004:203]. Tento systém odkazuje na 

rozdělení jednotlivých pilířů mezi různé subjekty (DS se účastní voleb, AN a NO bojuje 

o ulice), ale i celkovou profesionalizaci přístupů ke kampaním. Jen namátkou: 

vyvarování se závadných symbolů, přítomnost právních zástupců v místě konání a větší 

disciplinovanost účastníků [Bastl, Mareš, Smolík, Vejvodová 2011:170].

Jako první událost v rámci spolupráce těchto dvou stran je možné označit Fest der 

Völker (2008), který byl svolán v Německém Altenburgu104 za přísných bezpečnostních 

opatření ze strany německých bezpečnostních složek. Tehdejší soudní znalci na 

extremismus, označovali toto setkání jako sraz evropské neonacistické scény105, mezi 

jejíž zástupce bychom mohli zařadit například v zahraničí aktivní Blood and Honour.

Další reflexe NPD v rámci DL poukazuje na společné memorandum106, které 

podepsal předseda DSSS Tomáš Vandas a předseda NPD Udo Voightem v Riesa 2. 

dubna 2011. Toto memorandum zvané „Riesa manifest“, mělo za cíl sjednotit „lidi 

dobré vůle německého i českého lidu“ a uznání obou stran jako relevantní partnery pro 

politickou spolupráci“107. Mezi hlavní okruhy společné spolupráce bylo zařazeno 

následující108:

a) Propagace opatření proti imigraci

b) Odpor proti všem pokusům o kontrolu svobody projevu

c) Kritika nedemokratického systému institucí EU

d) Podpora kampaně proti nelegálním a ozbrojeným konfliktům USA a NATO ve 

světě
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e) Přeshraniční spolupráce zaměřená na komunální úroveň 

Tento manifest můžeme považovat za postupné prohlubování vztahu DSSS a NPD, 

proti které zvláště v počátcích svého působení Dělnická strana vystupovala. Ostatně DS 

se na začátku etablovala jako spojenec Klubu českého pohraničí [Bastl, Mareš, Smolík, 

Vejvodová 2011:158], což je v přímém rozporu s pozdějším vřelým přístupem 

k německé krajní pravici. 

Pozdější články reflektují vzrůstající spolupráci mezi oběma subjekty v podobě 

návštěvy Udo Voighta v Praze109 a zájezdu Dělnické mládeže do Berlína110. Politická 

spolupráce s NPD je v Dělnických listech nejvýraznějším tématem spojeným se 

zahraničními pravicovými subjekty, ani jazykově bližší Slovenské pospolitosti není 

dáváno tolik prostoru jako právě NPD. NPD je popisována jako fungující politická se 

silným zázemím, přičemž velký důraz je kladen na materiální statky, kterými NPD 

disponuje (knihovna, vzdělávací centrum nebo rozsáhlá centrála). 

Hypotéza se tedy nepotvrdila, provázanost obou stran je vyšší než jsem očekával, 

dokonce je pravděpodobné, že se bude v budoucnu dále prohlubovat. 

5.2 Autonomní nacionalisté

5.2.1 Jakým způsobem bude reflektován Autonomní nacionalismus 

v Dělnických listech.

Hypotéza se potvrdila jen zčásti. Autonomní nacionalisté jsou v Dělnických listech 

zmíněni jen okrajově jako účastníci demonstrací, a to jen ve třech článcích 

v mimořádném vydání v reakci na události v Janově formou noticky, jako například 

zde: „Stovky dělnických a autonomních nacionalistů zde protestovalo proti cikánům a 

jejich bílým ochráncům na radnici a v policii.“111.
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5.2.2 Jak probíhalo zachycení rozkolu mezi Autonomními nacionalisty 

a Dělnickou stranou od roku 2007 do roku 2012 v Dělnických 

listech

Vzhledem k tomu, že zmínky o Autonomních nacionalistech jsou pouze tři a 

pouze v jednom vydání, je potřeba uvést, že Dělnická strana neměla, stejně jako u 

předchozí otázky, zájem na prokázání přímé vazby na radikálnější pravicové subjekty. 

Hypotéza se tedy potvrdila.

5.3 Je možné nalézt po dobu vydávání Dělnických listů 

zastoupení odkazu Třetí říše?

Dělnická strana, potažmo DSSS, se snaží co nejvíce vymanit z potencionálního 

označení neonacistické strany, což se, s přihlédnutím k prvnímu rozsudku NSS, do 

značné míry dařilo 7 let. V samotném textu nenajdeme jakýkoliv náznak vzhlížení 

k hitlerovskému Německu, naopak je zde glorifikován např. odpor Poláků za druhé 

světové války112 nebo atentát na říšského zastupujícího protektora R. Heydricha113.

Na druhou stranu odkazy na politiku NSDAP v Dělnických listech zastoupeny 

jsou, například výše zmíněné Ultimátum složené z 24 bodů, které má společné rysy s

pětadvacetibodovým programem NSDAP z roku 1920. Ovšem opravdu nápadný odkaz 

na hitlerovskou stranu lze nalézt v grafické podobě DL, přičemž za nejnápadnější 

můžeme považovat již zmíněné použití barev, které odráží barevnou kombinaci 

národních barev hitlerovského Německa [Chmelík 2012:105]. Mnohem konkrétnějším 

odkaz ovšem můžeme nalézt na stránkách DL od ledna 2004 do června 2009 v podobě 

plakátu dělníka, který je prakticky identický s propagačním plakátem NSDAP z roku 

1932114. Podobného využití symboliky NSDAP se dostalo 1. února 2008 i ozubenému 

kolu protnutému mečem, který v minulosti používaly jednotky SA (Sturmabteilung)115. 

                                               
112 KŘÍŽ, P. (2008).  Polský příklad. Dělnické listy. vol. 6, č. 15, s. 3.
113 MALÝ, L. (2008). Armáda nebo žoldnéři. Dělnické listy. vol. 6, č. 16, s. 1 - 2.
114 Politické strany: podmínky pro rozpuštění politické strany; res iudicata; protiprávnost činnosti. Sbírka 

rozhodnutí NSS [online]. 2011, roč. 9, č. 1, s.  69-70 [cit. 2013-05-06]. Dostupné z: 

http://www.nssoud.cz/docs/Delnicka_strana_original.pdf
115 Politické strany: podmínky pro rozpuštění politické strany; res iudicata; protiprávnost činnosti. Sbírka 

rozhodnutí NSS [online]. 2011, roč. 9, č. 1, s. 7 [cit. 2013-05-06]. Dostupné z: 

http://www.nssoud.cz/docs/Delnicka_strana_original.pdf



Tento symbol byl otisknut v Dělnických listech116 v souvislosti s počátkem jeho

používání Ochrannými sbory DS117. Není bez zajímavosti, že tyto dvě nápadné shody 

v grafické podobě se staly součástí důkazních materiálů k zákazu strany, a že je jako 

argument Dělnická strana neuznala kvůli využívání podobné symboliky například 

v rámci státních složek (Útvar pro odhalování organizovaného zločinu) nebo politických 

stran (ČSSD).

Na stránkách Dělnických listů lze nalézt prvky, které byly charakteristické pro 

NSDAP. Tyto prvky mají převážně grafickou podobu, ovšem i to stačí k vyvrácení 

hypotézy.   

5.4 Jak je reflektován antisemitismus v Dělnických listech

Podíl článků týkající se antisemitismu je prakticky nulový (v řádech promilí), ale 

některé prvky tzv. „nového antisemitismu“ [Charvát 2007:47] lze zaregistrovat i u 

článků, které se primárně nejeví jako antisemitistické. Ve valné většině případů se jedná 

o svalování současných problémů na sionisto-zednářské spolčení, jež ovládá média, 

politiky i nadnárodní korporace. Toto spolčení podle článku v DL zavinilo první 

světovou válku nebo Velkou říjnovou revoluci, ovládá celou americkou vládu a média, 

díky kterým mohl po Druhé světové válce vzniknout stát Izrael – na úkor obyčejných 

Palestinců118. Právě vznik samostatného státu Izrael (antisionismus) a provázanost židů 

s vládnoucími vrstvami je nejsilnějším prvkem antisemitismu v DL. Ve spojení se 

státem Izrael je zmiňován např. boj proti okolním státům, ale především proti 

Palestincům. Na samotné Palestince není pohlíženo jako na potencionální přistěhovalce, 

kteří mohou ohrozit náš stát, ale jako na bezbranné původní obyvatele, kteří jsou 

Izraelci vražděni119.

V rámci náznaků je možné v DL narazit na známky naznačující popírání 

holocaustu, respektive revizi dějin [Charvát 2007:48], o tomto tématu se podle DL nedá 

svobodně mluvit ani ho podrobně zkoumat, protože se toto téma stalo jakýmsi 

                                               
116 Vznikly Ochranné sbory DS. (2008). Dělnické listy. vol. 6, č. 16, s. 2.
117 Politické strany: podmínky pro rozpuštění politické strany; res iudicata; protiprávnost činnosti. Sbírka 

rozhodnutí NSS [online]. 2011, roč. 9, č. 1, s.7.  [cit. 2013-05-06]. Dostupné z: 

http://www.nssoud.cz/docs/Delnicka_strana_original.pdf
118 MALÝ, L. (2008). Židé a jejich stát. Dělnické listy. vol. 6, č. 17, s. 4.
119 MALÝ, L. (2008). Mrtví v Gaze. Dělnické listy. vol. 7, č. 20 s. 3.



náboženstvím Izraele120, který nemá zájem na jeho zpětném prošetření121. S „revizí 

dějin“ je v DL nepřímo spojován Ernst Zündel [Milza 2004:193], který byl v roce 2007 

odsouzen a jehož proces byl reflektován Tomášem Vandasem jako potrestání boje za 

pravdu:

Popírači. To slovo jsem měl doposud zafixováno v souvislosti s druhou světovou 

válkou a holocaustem. Bylo používáno pro osoby, které se této problematice věnovaly 

hlouběji a při historickém bádání zjistily skutečnosti, které měly zůstat navždy utajeny. 

Po zveřejnění objevených faktů se jejich autoři dočkali nejen celosvětové klatby, ale 

dokonce uvěznění. A to jen pro své názory122.

Dále je v článku uvedeno, že trestání podobných skutků odhaluje vznik nové totality, 

která upravuje skutečnosti pro svoji potřeba a právě mezi tyto skutečnosti řadí Dělnická 

strana i celosvětové židovské spolčení a „náboženství holocaustu“. 

Hypotéza se tedy u této výzkumné otázky potvrdila. Články s antisemitským 

tématem byly zastoupeny jen nepatrně, ale po celou dobu vydávání lze na stránkách DL 

nalézt odkazy na jakési sionistické celosvětové spiknutí. Zajímavostí této výzkumné 

otázky je objevení náznaků revize dějin, kterou můžeme spojit s pochybováním o 

holocaustu.

5.5 Ochranné sbory Dělnické strany, potažmo ochranné 

sbory Dělnické strany sociální spravedlnosti, a jejich 

reflexe v Dělnických listech

Ochranné sbory DS měly podle Dělnických listů chránit stranické představitele, 

organizovat a dohlížet nad stranickými akcemi a případně pomáhat občanům při řešení 

nejrůznějších problémů123. Tato složka DS byla založena 1. února 2008 a největšího 

nasazení se dočkala na severu Čech ke konci roku 2008, kde měla za úkol monitorovat 

kriminalitu v problémových regionech [Mareš 2012, 155]. Mezi hlavní úkoly 

Ochranných sborů DS lze zařadit donucení úřadů k činnosti pomocí občanských aktivit 

a seznámení občanů s politikou DS (pomocí letáků a proslovů), přičemž právě 

rozšiřování povědomí občanů o Dělnické straně můžeme považovat (prostřednictvím 

                                               
120 KNĚŽICKÝ, M. (2008). Režim nenávidí náš národ . Dělnické listy. vol. 7, č. 22, s. 3.
121 MALÝ, L. (2008). Program pro naší budoucnost. Dělnické listy. vol. 5, č. 14, s. 1 a 4.
122 VANDAS, T. (2007). Popírači. Dělnické listy. vol. 5, č. 17, s. 1.
123 Vznikly ochranné sbory DS. (2008). Dělnické listy. vol. 6, č. 16, s. 2.



DL) za úkol hlavní. Celkovou politickou reklamu, kterou si Dělnická strana formou OS 

budovala, lze zasadit do širší politické kampaně před krajskými volbami a volbami do 

evropského parlamentu [Mareš 2012, 158]. 

Dělnické listy reflektovaly OS DS jako skupinu, která nevyhledává násilné střety 

a která upozorňuje na tíživou situaci v jednotlivých regionech124 pomocí letáků a 

rozhovorů s místními obyvateli125, což bylo později dáváno do silného kontrastu 

s označeními, jež OS DS přiřkly úřady126. Jakékoliv podněcování k násilným útokům 

proti Rómům nebo případná umělá eskalace konfliktů ze strany OS DS není 

v Dělnických listech zmíněna, naopak je glorifikována hlídka dvanácti příslušníků (v 

čele s Lucií Šlégrovou), kteří byli bezdůvodně vulgárně napadáni 14. října 2008 

v Janově127. Ve skutečnosti můžeme OS DS považovat za vigilantistické hnutí, jež 

v problémových regionech rozpoutávalo a stupňovalo rasově motivované napětí [Mareš 

2012, 163]. Vypracování této výzkumné otázky plnohodnotně potvrdilo hypotézu, která 

předpokládala reflektování OS DS jako pozitivního přispění Dělnické strany 

v problémových regionech. 

6. Závěr 

Etablování Dělnické strany na politické scéně lze pomocí Dělnických listů 

rozdělit na šest období podle výběru klíčových témat. Tato období nejsou stejně dlouhá 

a nelze u nich jednoznačně určit jednotlivé události, které vedly ke změně postojů 

v rámci Dělnické strany, tedy je možné, že se tato období mohou překrývat v řádech 

měsíců. Jednotlivé etapy vývoje Dělnické strany mají několik prvků společných a to 

nejenom v po sobě jdoucích obdobích. Mezi takové prvky, můžeme zařadit například 

odmítnutí nezaujatého reflektování skutečnosti, neobjektivní výběr témat (s tím 

související účelové vybírání témat) a silný populismus. Zároveň však můžeme v rámci 

DL pozorovat několik prvků značně rozdílných, například odlišnost výběru témat a 

nejednotný způsob vyjadřování, ve kterém jsou jednotlivá témata předkládána. Právě 

tyto odlišnosti jsou klíčové pro určení jednotlivých etap vývoje Dělnické strany.

                                               
124 VANDAS, T. (2009). Janov nebo Praha?. Dělnické listy. vol. 7, č. 24, s. 1.
125 KOMÁREK, V; MACHOVÁ, I. (2010). Jak dál po volbách. Dělnické listy. vol. 8, č. 28, s. 3.
126 ZBELA, M. (2010). Správní soud pro demokracii. Demokracie pro ABL. Dělnické listy. vol. 8, č. 29,

s. 3.
127 ZBELA, M. (2008). Náš boj s režimem. Dělnické listy. vol. 6, č. 19, s. 1.



Dělnická strana se od května 2003 do konce roku 2004 etablovala jako strana se 

silným důrazem na nezávislý český stát se silnou sociální politikou a s minimálním 

vlivem nadnárodních organizací (v tomto případě především EU). O těchto prioritách 

Dělnické listy reflektovaly poměrně umírněně bez jakéhokoliv důrazu na později 

převládající tématiku menšin. Tato etapa je ukončena vznikem ultimáta, které začíná 

naznačovat pozdější vývoj strany, předtím to ultimátem ovšem prostřednictvím 

Dělnických listů nelze DS charakterizovat jako pravicovou stranu, respektive s krajně 

pravicovými stranami má společný jen odpor k nadnárodním institucím, ale zbytek 

terminologie a výběru témat můžeme označit spíše za sloučení některých levicových a 

pravicových programů. 

Od roku 2005 do září 2008 stále dochází k šíření programu DS, který začíná 

klást důraz na politiku proti menšinám, a k silné kritice fungování státního aparátu. Toto 

období můžeme charakterizovat jako postupné etablování DS jako strany radikálně 

pravicové, která postupně zvyšuje své politické ambice, např. spoluprácí v politickém 

hnutí Právo a spravedlnost. Přitom je ovšem potřeba zmínit, že vzniklá a následně 

rozpuštěná spojenectví mezi politickými nebo nepolitickými subjekty neměly určující 

vliv na vývoj Dělnické strany. Tento fakt byl dokázán komparací kvantitativní analýzy

B s analýzou A, respektive popřením předpokladu, že pro klíčová rozhodnutí a pro 

výběr témat prostřednictvím DL byla spojenectví s jednotlivými subjekty hlavním 

kritériem jejich výběru. V této etapě se také začíná projevovat provázanost jednotlivých 

témat, například odpor k EU ve spojení s vládní garniturou, vláda ve spojení s postojem

k menšinám, aj. Tento trend spojený s nejednotným zaměřením článku je i pro pozdější 

etapy typický.

Období od roku 2005 do září 2008 můžeme považovat také za etapu, ve které se 

o DS začíná v médiích hovořit jako o straně extrémistická, přičemž DS toto označení

z počátku odmítá, ale později se s tímto přirovnáním ztotožňuje. S tímto faktem 

můžeme spojit například nadcházející stání u NSS v prosinci 2008, které bylo v DL i 

v nestranných médiích zmiňováno. Přesto, že v tomto období začíná etablování DS jako 

strany s radikálně pravicovými názory, za vrchol tohoto vývoje můžeme považovat 

období následující, tj. od října 2008 do září 2009.

V této etapě dochází k největšímu zájmu o problematiku menšin, především pak 

o romskou minoritu. Tento fakt je dán spoluprácí s neregistrovanými subjekty na poli 



krajní pravicové scény (Autonomní nacionalisté, Národní odpor), které eskalovaly 

především v tzv. bitvách o Janov. Dělnická strana se v tomto období staví do role 

ochránců českého národa, který se stává otrokem nepřizpůsobivých menšin, především 

pak Romům. Nedokonalost státních aparátů jde podle Dělnických listů ruku v ruce 

s ustupováním menšinám a tento proces (spolu s rušením národních států a ztráty 

svrchovanosti země) Dělnická strana označuje za liberalismus, který je pro současný 

svět zhoubou. Toto nejradikálnější období končí přibližně rok před samotným zákazem 

strany na jaře 2010, přičemž v následující etapě můžeme DS vnímat jako více 

umírněnou, co se výběru témat, ale i samotného obsahu DL týká. 

Právě období od července 2009 do března 2010 můžeme považovat za období 

velmi podobné s prvním období, ovšem ne v porovnání se samotným výběrem témat, 

který se v ledasčem rozchází, ale se způsobem jakým je o jednotlivých tématech 

seznamován čtenář. Dělnická strana se v tomto období nesnaží vzbuzovat přílišnou 

pozornost kontroverzními tématy a naopak se spíše soustředí na své politické ambice a 

na kritiku státních institucí. Problematika menšin je ve své podstatě nahrazena snahou 

stát se plnohodnotnou politickou stranou, která jako svého rivala, nebo spíše nepřítele, 

považuje KSČM. V tomto snažení Dělnická strana částečně pokračuje i v období po 

zákazu strany. 

Po nálezu NSS v květnu 2010 se strana přejmenovala na DSSS, přičemž 

terminologie a samotný výběr témat zůstal odlišný od období 2004-2009. Dělnická 

strana sociální spravedlnosti se snaží upřednostňovat témata se sociální tématikou a 

témata spojená především s rostoucími politickými ambicemi strany. Právě růst 

politických ambicí je po celou dobu vydávání DL typický a na konci velmi patrný např. 

popisováním dílčích úspěchů v jednotlivých volbách nebo šířením programu strany. 

Kritický postoj k menšinám je spojován především s neadekvátním přístupem státních 

institucí a sociálními problémy, přičemž většinou nejsou kritizovány menšiny jako 

takové. Stejně jako v minulé a nadcházející etapě dochází ke kritice vládních kroků 

kvůli nedostatečné sociální politice, což je téma blízké mnoha opozičním stranám v této 

době. 

Poslední období vývoje Dělnické strany od ledna 2012 do března 2013 je naproti 

tomu opět spojené s narůstající kritikou minorit, především pak té romské. Tento fakt 

může být dán postupným odezníváním následků zákazu strany a návratem k původní 



ideové linii. Novým prvkem v posledních etapách Dělnické strany se stává jakýsi kult 

osobnosti Tomáše Vandase, který vrcholí jeho kandidaturou na post prezidenta ČR. 

Vedlejší výzkumné otázky ukázaly, že DSSS zvyšuje svojí přeshraniční 

spolupráci s německou NPD a to především od dubna 2011, kdy DSSS a NPD 

podepsaly „Riesa manifest“. Oproti zvyšování přímé spolupráce se zahraniční 

pravicovou stranou je zajímavá praktická nulová reflexe Autonomního nacionalismu 

v období největší spolupráce mezi DS a AN. Tato skutečnost je dána pravděpodobně 

faktem, že se Dělnická strana chtěla veřejně distancovat od krajně pravicových 

subjektů, které byly pod dohledem vnitrostátních složek. Stejně tak se Dělnická strana 

snažila po celou dobu svého fungování vyvarovat nařčení z nástupnictví NSDAP. 

Oproti spolupráci s Autonomními nacionalisty, v DL lze nalézt jednotlivé styčné body, 

které má DS s NSDAP společné. Jedná se především o grafické prvky (vyjma 

24bodového programu) například logo Ochranných sborů Dělnické strany. 

O Ochranných sborech se Dělnické listy vyjadřují jako o skupině, která má 

upozorňovat na problémy formou občanské aktivity. DL nepřipouští žádný negativní 

dopad OS DS na obyvatele, natož pak jejich vigilantistické prvky, naopak jsou tyto 

sbory značně glorifikovány. Poslední nezmíněná výzkumná otázka týkající se 

antisemitismu v Dělnických listech odhaluje fakt, že se v DL objevují prvky nového 

antisemitismu a revize dějin. Největší roli v těchto protižidovských článcích hraje jakési 

židovské spiknutí, které ovládá média i politiky a kterému je možno dávat za vinu 

prakticky cokoliv (ekonomickou recesi, Velkou říjnovou revoluci, Druhou světovou

válku).  

Dělnická strana začala jako strana reflektující především problémy obyčejných 

pracujících lidí, přičemž později toto téma opustila a začala vystupovat jako krajní

pravicová strana s prvky neofašismu a nacionalistického populismu. Tento vývoj byl 

částečně utlumen rozsudkem Nejvyššího správního soudu, ale po přibližně dvou letech 

od nálezu se DSSS opět začíná vracet k původním tématům, se kterými byla tato strana 

spojována před jejím zákazem. Upozorňováním na kontroverzní témata spojovaná 

především s menšinami vynesla této straně dlouhodobě nejsilnější pozici na krajní 

pravicové scéně. Medializace jejího prezentování při demonstracích, průvodech a 

popřípadě i u samotného soudu paradoxně vedla k rozšíření její voličské základny a k 

prohloubení širšího povědomí o této straně. Dělnické listy po celou dobu fungování DS, 



potažmo DSSS, reflektovaly jednotlivé změny ve výběru témat, popřípadě změny 

v samotném reflektování jednotlivých sdělení, což umožnilo rozdělení vývoje Dělnické 

strany na jednotlivá období a jejich následnou analýzu. Rozdíly mezi lety 2003-2010 a 

2010-2013 jsou patrné, ale nelze je generalizovat. V obou těchto obdobích lze najít 

společné prvky, ale zároveň tyto dvě etapy můžeme rozdělit na mnohem přesnější úseky 

vývoje, které o samotné straně mnohem více vypovídají. Díky tomuto faktu a 

skutečnosti, že hypotézu B se již podařilo vyvrátit, lze označit za správnou hypotézu C 

s náznakem budoucího opětovného nárůstu radikálních témat a návratem k ideové linii 

typické pro období před zákazem strany.

6.1 Summary

The Workers' Party began as a party reflecting mainly the problems of ordinary

working people. Later, the party began to act as a far-right party, for example: strong

fight against establishment, loss of sovereignty Czech Republic, homosexuals and 

minorities, particularly the Romani. In the seasons from 2008 to 2009, there was a

radicalization of opinions, which resulted in the Battle of Janov. 

The most significant point of change is not ban of this party itself, but minor

changes in the party newspapers. During the publication of newspapers is increasing

political ambition and the party itself takes place at the head of the extreme right-wing 

parties. The expression in newspaperss was changed after 2010, but recently the original

tendencies are returned to original problems. 
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