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Abstrakt 

Tato magisterská diplomová práce se zabývá obrazem imigrační krise v projevech 

euroskeptických stran. Klade si za cíl pomocí obsahové analýzy tiskových zpráv 

a programových dokumentů prozkoumat postoje vybraných stran k imigrační krisi, jejich 

charakter a případnou souvislost s mírou euroskepticismu dané strany. Výzkum pracuje 

se čtveřicí stran vybraných dle míry euroskepticismu a zasažení jejich země imigrační 

krisí tak, aby byly zastoupeny mírně i radikálně euroskeptické strany pocházející ze zemí 

z opačných konců imigrační statistiky. Výzkumné období je stanoveno od začátku roku 

2015 až do září 2016, což pokrývá období, které odpovídá největším migračním vlnám. 

Výzkum ukázal, že ve vystupování euroskeptických stran směrem k imigraci sice 

můžeme najít některé shodné znaky, avšak mnohem více determinujícím faktorem je 

ideologické zaměření strany nad rámec euroskepticismu. Charakterově tak můžeme 

pozorovat široké spektrum výstupů od projevů solidarity a vůli konstruktivně řešit 

krisovou situaci, přes zaměření se pouze na kritiku politiky Evropské unie až po 

protimigrantské projevy hraničící s xenofobií. Po zhodnocení všech faktorů lze 

konstatovat, že radikálně euroskeptické strany sice mají větší sklony k radikálnějšímu 

vnímání imigrační krise, avšak ne v takové míře, jak by se možná mohlo zdát z jejich 

běžné presentace v médiích. 

Abstract 

This master’s thesis deals with a depiction of a European migrant crisis in an agenda of 

Eurosceptic parties. The main goal of this thesis is to analyse the content of press releases 

and political programmes of selected Eurosceptic parties and, based on this, to examine 

their attitudes to the migrant crisis and possible connections with a degree of their 

Euroscepticism. There are four parties in this research selected according to the degree of 

Euroscepticism and the net immigration rate of their countries resulting in a research 

sample of two soft and two hard Eurosceptic parties from four different countries – two 



   

with high and two with low net immigration rate. A time frame of research is set from 

January 2015 to September 2016, which covers a main period of immigration waves. The 

research proved that there are some common characteristics among Eurosceptic parties 

and their attitudes to the migration, but more important factor is a main ideology of given 

party beyond its Euroscepticism. We could observe a wide spectrum of opinions from 

manifestations of solidarity and efforts to constructively resolve the crisis, through simple 

criticism towards the European union up to anti-migration rhetoric with elements of 

a xenophobia. After an evaluation of all factors we could say that hard Eurosceptic parties 

have more tendency to radical statements about the migrant crisis, but it is not as much 

as could seem from their regular presentation in the media. 
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Seznam použitých zkratek 

AfD Alternative für Deutschland (Alternativa pro Německo) 

CDU Christlich Demokratische Union (Křesťanskodemokratická unie) 

ČR Česká republika 

ECR European Conservatives and Reformists 

(Evropští konservativci a reformisté) 

EFDD Europe of Freedom and Direct Democracy 

(Evropa svobody a přímé demokracie)  

EFSF European Financial Stability Facility 

(Evropský stabilisační mechanismus) 

EHS Evropské hospodářské společenství 

EMU Evropská měnová unie 

EP Evropský parlament 

EU Evropská unie 

OSN Organisace spojených národů 

SaS Sloboda a Solidarita 

SEA Single European Act (Jednotný evropský akt) 

USA Spojené státy americké 
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Úvod 

Jako téma pro svou diplomovou studii jsem si vybral vztah euroskepticismu ke 

stále ještě doznívající imigrační krisi. Euroskepticismu jsem se v obecnější rovině 

věnoval již ve své bakalářské práci, a tak nyní chci svůj zájem o toto téma uplatnit 

v aktuální otázce, která dosud nebyla politology zkoumána. Imigrační krise byla totiž 

v uplynulých měsících doslova plná média a strany se k této situaci velmi aktivně 

vyjadřovaly. Během celé krise se postupně vyprofilovaly názorové linie jednotlivých 

stran, přičemž některé z nich překvapily téměř až xenofobními postoji. Z průběžného 

vnímání celé situace se navíc zdá, že k těmto radikálním postojům mají často blízko právě 

i euroskeptické strany, které tím posilují svou protievropský a mnohdy i celkově 

protisystémový charakter. Práce se tak snaží poskytnout pohled na to, zda tyto názory do 

velké míry neslučitelné s liberálními hodnotami západního světa lze považovat za 

integrální součást euroskeptického smýšlení. 

První část práce se věnuje teoretickému pozdadí zkoumané problematiky. První 

kapitola představuje euroskepticismus a jeho původ, následně blíže rozebírá čtveřici 

typologií stranického euroskepticismu, dle kterých jsou ve výzkumné části práce vybírány 

zkoumané strany. Druhá kapitola se věnuje imigrační krisi, především představením 

různých statistik. Ty jsou důležité nejen jako doklad velké relevance tohoto tématu 

v politické diskusi, ale též jako podklad pro výběr zemí, kterými se bude výzkum zabývat. 

Další částí je již samotný výzkum. Nejprve je představena kompletní metodologie 

i čtveřice stran zařazená do výzkumného vzorku. Následný výzkum pak probíhá formou 

obsahové analýzy, přičemž jsou postupně představovány a popisovány jednotlivé 

zkoumané aspekty od primární motivace stran k projevům o imigraci, přes analýzu 

konkrétních projevů až po komparaci programových dokumentů z doby před a po hlavní 

vlně imigrační krise. Celá analýza je v závěrečně podkapitole přehledně shrnuta do 

stěžejních myšlenek a poznatků. 
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1. Euroskepticismus 

V této kapitole se zaměřuji na teoretické vymezení euroskepticismu a jeho možné 

podoby. Z charakteru práce vyplývá, že nás zde zajímá zejména tzv. party-based 

euroscepticism, tedy stranický euroskepticismus, což je širší definiční kategorie, s níž 

odborné studie pracují. Protiváhu by mohl tvořit euroskepticismus ve veřejném prostoru, 

což je na druhou stranu kategorie, která není dosud příliš zevrubně zkoumána1. Cílem 

kapitoly tedy je jednak představení fenoménu euroskepticismu jako takového a jednak 

seznámení s několika základními typologiemi, které nám umožnují euroskepticismus lépe 

uchopit v rámci akademické práce. 

Teoretické vymezení euroskepticismu je  rámci každé jednotlivé studie důležité, 

neboť pod tímto pojmem můžeme vnímat mnoho různých dílčích postojů. 

Euroskepticismus je mnohdy vnímán jako prázdná nádoba, jež se různě naplňuje 

v závislosti na ideologii, strategii, identitě, hodnotě nebo kultuře [Topaloff 2012: 18]. 

Z toho plyne časté chápání euroskepticismu jako velmi heterogenního proudu, který pod 

sebe zahrnuje všechny názory, které se nějakým způsobem vymezují vůči evropské 

integraci. Tato nebývalá obsáhlost pojmu vyplývá i z četných historických faktorů 

formujících euroskepticismus, které jsou popsané v následující části textu. Takový pojem 

se pak mnohdy může dokonce ztrácet vedle podobných mediálních „nálepek“ jako jsou 

europesimismus, eurofobie apod., což v důsledku vyvolává dojem, že se jedná pouze 

o další z těchto moderních floskulí znějící z úst politiků, mediálních komentátorů, ale 

koneckonců i akademiků. O to víc je nezbytné, chceme-li s pojmem euroskepticismus 

operovat v akademickém prostředí, vytyčit si podrobnější typologii, která zachytí víc 

aspektů, než jen holou skutečnost, že se nějaká strana vymezuje vůči EU a jejím 

institucím. Taková kritika totiž může být pouze dílčí a strana jinak může zaujímat 

poměrně vstřícné postoje k myšlence evropské integrace. Na druhou může taková kritika 

být postavená i kolem základní myšlenky, že členství v EU je z pohledu dané strany zcela 

nepřípustné. Zde vidíme, že pouhé označení „euroskeptik“ může implikovat ideje dalece 

vzdálené od reality. 

Značnou roztříštěnost a neurčitost pojmu si ilustrujme na několika stručných 

definicích euroskepticismu. Podle Flooda [2002: 73] euroskepticismus obnáší 

                                                 
1 Čestnou výjimkou zde může být práce Cécile Leconte, která hovoří o čtyřech různých formách, resp. 

kořenech  euroskepticismu – utilitaristický, politický a hodnotový euroskepticismus a k tomu kulturní 

anti-evropeismus. [Leconte 2010] 
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pochybování a nedůvěru vůči projektu evropské integrace, zatímco Harmsen [2005: 2] 

hovoří výlučně o oposici vůči Evropské unii, přičemž tento jev spojuje zejména s Velkou 

Británií. Klíčové přitom je, že, na rozdíl od Flooda, nepřipouští možnost, aby taková 

oposice byla směřována pouze na některou z částí integračního projektu. Jakousi 

syntézou obou postojů pak může být teorie Stephena George [2000: 15], který, opět na 

příkladu Velké Británie, vymezuje pomyslné tři kroky euroskepticismu. Prvním krokem 

jsou pochybnosti o aktuální podobě integrace, následují pochybnosti o výhodách další 

integrace a posledním krokem jsou nepřátelské postoje vůči evropskému projektu, resp. 

Evropské unii jako celku. 

Tyto teorie nám sice mohou poskytnout odpověď na to, co je to euroskepticismus, 

ale pokud bychom podle nich chtěli jednotlivé strany definovat jako euroskeptické, mohli 

bychom po chvíli skončit s poměrně velkou skupinou zahrnující množství zcela odlišných 

stran. Proto musíme sáhnout k jednotlivým typologiím stranického euroskepticismu. 

V závěrečné části této kapitoly představuji tři z nich. Tyto typologie dokazují, že ve 

skutečnosti lze euroskepticismus analyticky členit na několik různých kategorií, čímž se 

nám tento pojem mnohem více ukotví a specifikuje. 

1.1. Původ euroskepticismu 

Pojem euroskepticismus vzniklý kombinací předpony „euro“, označující 

souvislost s Evropskou unií, a slova skepticismus, což vyjadřuje silné pochybnosti, se 

jako první objevuje v britských médiích v polovině 80. let a je z dnešního pohledu trochu 

zvláštně charakterisován jako „soustavné přispívání k národnímu pocitu trapnosti či 

odlišnosti ve vztahu ke kontinentálnímu projektu politické a ekonomické integrace.“ 

[Harmsen a Spiering 2004: 13] Jako britský koncept byl euroskepticismus interpretován 

zejména jako fenomén vzdoru vůči evropeisaci legislativy a politiky. Úplně první zmínku 

lze dostopovat do roku 1985, kdy byl euroskepticismus použit v článku The Times 

v souvislosti s převážně labouristickými politiky, kteří se stavěli proti zapojení Spojeného 

království do společného evropského trhu. [Leconte 2010: 3] 

Všeobecné popularity a povědomí nejen jako pojem, ale i jako ideologie dosáhl 

euroskepticismus díky projevu britské premiérky Margaret Thatcher, který přednesla dne 

20. září 1988 ve Velkém sále Evropské školy v Bruggách. Tento projev je chápán jako 

otevřená manifestace radikálního euroskepticismu a jako důležitý impuls pro následnou 

debatu o dalším směřování evropské integrace. Tento projev navíc nabývá na významu 
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ve svém dobovém kontextu, dva roky po podpisu Jednotného evropského aktu (Single 

European Act, SEA), který včlenil do Římských smluv koncept kooperace v ekonomické 

a monetární politice [Tsarouhas 2005: 94]. Hlavním cílem SEA bylo odstranění 

zbývajících překážek obchodu tak, aby mohl vzniknout společný volný trh. Dále SEA 

rozšiřuje hlasování kvalifikovanou většinou v Radě Evropské unie, posiluje roli 

Evropského parlamentu (EP) a posiluje roli Evropského hospodářského společenství 

(EHS) v oblastech regionální soudržnosti, zdraví a bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. [Leconte 2010: 45] Jako reakce na tyto zásadní kroky vyvstala debata řešící 

limity evropské integrace na základě dvou hlavních problémů: Do jaké míry má být 

společný trh regulován a jak transformovat EHS na plnohodnotnou politickou unii. 

Za těchto okolností je podepsání SEA považováno za začátek konce pro-

integračního konsensu mezi národními politickými elitami, který trval od 60. let 20. 

století [Leconte 2010: 45]. Tím se vracíme zpět k projevu Margaret Thatcher, který tak 

representuje nejradikálnější postoj v rámci elit a pokládá základ euroskeptickému 

diskursu, a to mimo jiné tím, že profiluje jeho základ v podobě odmítnutí specifického 

charakteru EU jako unie „států a občanů“, jakožto protikladu k pouhé mezistátní 

kooperaci [Leconte 2010: 8]. Počátkem 90. let tak z evropské politické scény mizí široký 

konsensus o evropské integraci a je nahrazen politikou nesouhlasu [Steenbergen et al. 

2007: 14]. V rámci tohoto procesu se národní vlády a politické strany staly hlavními 

aktéry, kteří jsou nositeli vlivu jak veřejného, tak politického euroskepticismu, a to jak na 

národní úrovni, tak na úrovni EU jako celku. Taggart [1998: 363] tak výstižně shrnuje, že 

se euroskepticismus stal důsledkem zvyšující se evropské integrace a zvyšující se 

akademický zájem o studium evropeisace politických stran, stranických politik 

a stranického euroskepticismu vděčí za svou existenci stoupajícímu významu evropských 

záležitostí a EU v národních politických strukturách. 

Je tedy patrné, že historicky hlavní kolébkou euroskepticismu je Velká Británie. 

Z toho též plyne, že britská podoba euroskepticismu je zpravidla radikálnější (či, dle 

terminologie Szczerbiaka a Taggarta, tvrdá), ačkoliv, jak již bylo zmíněno v samotném 

úvodu kapitoly, euroskepticismus v sobě zahrnuje všechny kritické postoje vůči EU od 

těch mírných až po ty nejradikálnější. [Spiering 2004: 130] 

Vrátíme-li se čistě k terminologické genesi, dostal se pojem euroskepticismus do 

běžného slovníku kontinentální Evropy počátkem 90. let jako součást debaty o ratifikaci 
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Maastrichtské smlouvy. Od té doby se stal celoevropským fenoménem, který si zákonitě 

vysloužil také pozornost akademiků, kteří se začali zabývat jak jeho definicí, tak různými 

typologiemi. 

V akademickém diskursu se pak začíná objevovat též zkoumání euroskepticismus 

v kontextu výše zmíněné evropeisace, která je dalším neopomenutelným faktorem ve 

zkoumání tohoto fenoménu. Radaelli [2004: 3] považuje evropeisaci za „procesy 

vytváření, rozšíření a institucionalisace formálních a neformálních pravidel, procedur, 

politických paradigmat, stylů, způsobů, jak dělat věci, a sdílení názorů a norem, které 

jsou nejprve definovány a konsolidovány v politickém procesu EU a poté inkorporovány 

do logiky domácího (státního nebo substátního) diskursu, politických struktur a veřejných 

politik.“ Z tohoto hlediska můžeme na stranický euroskepticismus pohlížet způsobem, 

kdy sledujeme, jak pravidla, procedury, normy, paradigmata a způsoby, jak dělat věci, na 

úrovni EU jsou vnímány, filtrovány a rozptýleny do národních politik. Za těchto okolností 

pak není stranický euroskepticismus pouhou politickou odpovědí na EU a proces 

evropské integrace, ale může být též vykládán jako určitý „domácí“ způsob vnímaní 

evropských záležitostí, přičemž toto vnímání je vytvářeno a manipulováno politickými 

stranami ať už s cílem etablovat sebe a své postoje na úrovni EU, nebo s cílem profilace 

na domácí politické scéně. 

Euroskepticismus tak lze chápat jako multidimensionální fenomén, který 

vyžaduje jak teoretickou, tak empirickou analýzu, abychom mohli plně pochopit jeho 

fungování v odlišných národních podmínkách. Cílem této práce však není zabývat se 

euroskepticismem jako takovým, a proto zde nebudu pokračovat ve velmi zevrubném 

zkoumání všech aspektů této ideologie. Klíčové je představit některé typologie 

euroskepticismu a i na jejich základě vybrat vhodné strany do výzkumné části této studie. 

1.2. Typologie stranického euroskepticismu 

V této části kapitoly představuji tři různé typologie stranického euroskepticismu. 

Začínám možná vůbec nejklasičtější typologii, jejímiž autory jsou Alex Szczerbiak a Paul 

Taggart, kteří euroskeptické strany rozdělují na zastánce měkkého a tvrdého 

euroskepticismu. Tato práce Szczcerbiaka a Taggarta byla podrobena kritice Petra 

Kopeckého a Case Muddeho, jejímž výsledkem byla vlastní typologie obou autorů, kteří 

se snaží přinést do problematiky i positivní perspektivu. Této typologii se v této kapitole 

následně téže věnuji. 
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Závěrem zmiňuji ještě typologii Flooda a Usherwooda, kteří se snaží o ještě 

podrobnější analýzu celé problematiky, a tak rozlišují šest různých kategorií, v rámci 

kterých diferencují různé stupně euroskepticismu i eurooptimismu. Zvláštností je, že tito 

autoři se záměrně vyhýbají užití mnohoznačného termínu euroskepticismus. 

1.2.1. Tvrdý a měkký euroskepticismus Szczerbiaka a Taggarta 

Jednou z nejvíce rozšířených a citovaných typologií euroskepticismu je 

průkopnická práce Alekse Szczerbiaka a Paula Taggarta. Ti již ve svých prvních 

výzkumech obecně definovali euroskepticismus jako ideologii, jež „artikuluje myšlenku 

podmíněné či kvalifikované oposice při zahrnutí i přímé a nekvalifikované oposice vůči 

procesu evropské integrace.“ [Szczerbiak a Taggart 2003: 6] Tato velmi široká definice 

byla autory brzy přepracována, přičemž klíčovým bylo její rozdělení na dvě části. 

Původní teze o kvalifikované oposici se později transformovala do tzv. měkkého (soft) 

euroskepticismu, zatímco přímé odmítnutí integrační myšlenky se přerodilo v tzv. tvrdý 

(hard) euroskepticismus. Je tedy patrné, že tato typologie zcela opomíjí positivní rozměr 

a věnuje se čistě negativnímu vymezení se vůči EU a evropské integraci. 

Měkký euroskepticismus je přesně definován jako „euroskepticismus, jehož 

jádrem není principiální vzdor vůči evropské integraci či členství v EU, ale obava v rámci 

jedné či více oblastí evropské politiky, jež vede k artikulaci kvalifikované oposice vůči 

EU, případně pocit, že národní zájmy jsou ohroženy aktuálním politickým směřováním 

Unie.“ [Szczerbiak a Taggart 2003: 12] Jinými slovy se dá říci, že euroskeptický postoj 

je v tomto případě sdělován pouze v rovině politických projevů a diplomacie, zatímco 

zastánci tvrdého euroskepticismu sahají k mnohem radikálnějším krokům a gestům. Za 

stranu representující měkký euroskepticismus je považována i taková strana, která sice 

odmítá jakýkoliv další postup integrace, ale schvaluje její současnou úroveň. [Szczerbiak 

a Taggart 2003: 12] 

Oproti tomu tvrdý euroskepticismus autoři definují jako „euroskepticismus 

zakládající se na principiální oposici vůči EU a evropské integraci, a tudíž je 

representován stranami zastávajícími názor, že jejich země by měla vystoupit z Unie, 

nebo jejichž politika směřuje k odmítání evropské integrace jako celku ve své současné 

podobě.“ [Szczerbiak a Taggart 2003: 12] Autoři navíc dodávají dvě hlavní vodítka, dle 

kterých lze jednoduše určit, zda stranu lze přiřadit mezi tvrdě euroskeptickou. Podle 

Szczerbiaka s Taggartem jsou tvrdě euroskeptické strany obvykle příkladem tzv. single-
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issue strany, která stojí pouze na tématu vystoupení z EU, případně jsou klasickými 

stranami, které ale neschvalují současný stav evropské integrace a volají po revisi 

aktuálního stavu. [Szczerbiak a Taggart 2003: 12] 

Szczerbiak s Taggartem si též všímají, že tvrdí euroskeptici mají často tendence 

spojovat Evropskou unii s nepřáteli z minulosti, aby tím posílili svou rétoriku a kritika 

více zasáhla případné voliče. Pravicoví euroskeptici tak často EU přirovnávají ke 

komunistickým institucím, komunisté v ní naopak vidí ztělesnění škodlivého kapitalismu. 

[Szczerbiak a Taggart 2002: 8] Pro zástupce měkkých euroskeptiků jsou naopak 

klíčovými konkrétní evropské politiky, jež jsou v rozporu s národními zájmy – např. pro 

skandinávské euroskeptické strany to může být společní rybolovná politika. Nad rámec 

těchto témat (kterých přirozeně může být několik najednou) tyto strany obvykle vůči EU 

nijak výrazněji nevystupují. [Szczerbiak a Taggart 2003: 12] 

Jak je patrné z uvedených definic, typologie Szczerbiaka a Taggarta je klasickou 

ukázkou typologie zaměřené na stranický euroskepticismus. Nicméně je zcela zřejmé, že 

by šla poměrně jednoduše přenést i na úroveň veřejného euroskepticismu. Je to dáno i její 

značnou jednoduchostí a právě z této jednoduchosti plynou všechny její silné i slabé 

stránky. Pro svou jednoduchost může být tato typologie aplikována jak na strany 

v členských zemích EU, tak na strany v kandidátských zemích i v zemích mimo Unii 

a samozřejmě i na veřejnost, jak již bylo zmíněno. Na druhou stranu se tato typologie 

přirozeně nevyhnula kritice za to, že je příliš inklusivní a všeobjímající [Kopecký 

a Mudde 2002: 300] Zejména definice měkkého euroskepticismu byla často 

zpochybňována jako velmi široká a neschopná zachytit drobnější nuance podpory či 

oposice vůči projektu evropské integrace. Navíc se objevují argumenty, že kritéria 

oddělující od sebe tyto dvě různé formy euroskepticismu jsou příliš nejasné a lze tak jen 

velmi obtížně dojít ke konsensu, do jaké z kategorií ta či ona strana patří. 

Je potřeba zmínit, že sami autoři tuto kritiku přijímají a sami uznávají, že pro 

dosažení precisnosti potřebuje jejich definice reflektovat více nuancí v rámci širší 

typologie. [Szczcerbiak a Taggart 2003: 9] Zpravidla pak doporučují jejich typologii 

vnímat jako dva opačné póly euroskeptického spektra s prostorem mezi nimi. Tak jako, 

závěrem lze shrnout, že je to právě měkký euroskepticismus, který v této typologii dělá 

největší problémy – i umírněně euroskeptická strana se mnohdy nevyhne ostřejší kritice 

EU či integrace jako celku v rámci nějaké oblasti, což by z ní při striktním lpění na 
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Szczerbiakově a Taggartově definici činilo tvrdě euroskeptickou stranu, i když by její 

ideologický profil byl velmi vzdálen skutečně tvrdým euroskeptikům.  

1.2.2. Dvoudimensionální analýza Kopeckého a Muddeho 

Jak bylo ilustrováno výše, největšími kritiky Szczerbiakovy a Taggartovy 

typologie byli Petr Kopecký a Cas Mudde, kteří následně přišli s vlastní úpravou. Autoři 

sami připouštějí, že jejich alternativní typologie je možná méně všeobjímající, ale o to 

více precisní. Nereflektují v ní pouze negativní postoje, ale zohledňuji i positivní přístup 

k evropské integraci.  

Kopecký s Muddem v první řadě jasně definují linii mezi principiální (obecnou) 

a podmíněnou (specifickou) podporou Evropské unie. „Obecnou podporou je míněna 

podpora obecných myšlenek evropské integrace, na kterých stojí Evropská unie. 

Specifická podpora označuje podporu konkrétní politické praxi Evropské unie, čili 

aktuální podobě Evropské unie a jejímu vývoji.“ [Kopecký a Mudde 2002: 300] 

Na základě toho autoři definují dvě hlavní skupiny ve vztahu k evropské integraci 

– eurofily a eurofoby. Eurofilové vidí Evropskou unii jako „institucionalisovanou 

spolupráci na bázi sdílené suverenity“ a také jako „tržně liberální ekonomiku s cílem 

vytvořit nadnárodní stát“, což mají společné s federalisty. Právě zejména ekonomický 

pohled na Evropskou unii je jedním z typických rysů eurofilů. Oproti tomu eurofobové 

„nepodporují (a často přímo odmítají) obecné myšlenky evropské integrace, na kterých 

stojí Evropská unie.“ [Kopecký a Mudde 2002: 301] Eurofobové obecně odmítají 

myšlenku jednoho nadnárodního státu, nicméně tato skupina sestává zejména 

z nacionalistů a isolacionistů, kteří do nějaké míry podporují jiné formy spolupráce napříč 

evropskými zeměmi. Podstatné tedy je, že eurofobové nepodporují princip sdílené 

suverenity a jakákoliv spolupráce musí být čistě na dobrovolné bázi. [Kopecký a Mudde 

2002: 301] 

Další dvě hlavní skupiny autoři vymezují na základě vztahu k Evropské unii jako 

takové. Těmi skupinami jsou eurooptimisté a europesimisté. „Eurooptimisté věří 

v Evropskou unii tak, jak je a jak se vyvíjí, ať už proto, že jsou spokojeni s nastaveným 

systémem, nebo proto, že jsou optimističtí směrem k budoucímu směřování vývoje EU.“ 

[Kopecký a Mudde 2002: 302] Europesimisté pak představují pravý opak, když 

nesouhlasí s aktuálním stavem evropské integrace či neschvalují směřování vývoje 
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Evropské unie. Dá se říci, že nejsou principiálními oponenty EU a evropské integrace, ale 

představují si její podobu zásadně jinak. 

Jak je patrné z tabulky č. 1 níže, chápou Kopecký a Mudde euroskepticismus 

pouze jako jeden ze čtyř ideálních typů vyplývajících z konfrontace mezi postoji 

k Evropské unii a k evropské integraci jako takové. Tyto čtyři typy jsou založené na 

dvoudimensionální analýze postavené na výše popsaných skupinách. Euroentusiasté 

v sobě kombinují eurofilský postoj k projektu evropské integrace jako celku spolu 

s eurooptimistickým postojem k EU. Euroskeptici jsou též řazeni mezi eurofily, avšak 

zároveň s velmi pesimistickým viděním aktuálního stavu Unie. Europragmatici 

nepodporují myšlenku evropské integrace, ale přijímají EU jako nezbytný politický 

subjekt a uznávají některé výhody (zejména ekonomické) plynoucí ze členství pro vlastní 

zemi. Posledním typem jsou eurorejekcionisté, kteří v sobě kombinují eurofobní postoj 

k integraci spolu s pesimistickým pohledem na aktuální podobu Evropské unie. [Kopecký 

a Mudde 2002: 302–303)] 

Tabulka č. 1: Typologie euroskepticismu dle Kopeckého a Muddeho 

 
Postoj k evropské integraci 

Eurofilové Eurofobové 

P
o

sto
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vro
p
ské u
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ii 

E
u
ro

o
p
tim

isté 

EUROENTUSIASMUS EUROPRAGMATISMUS 

E
u
ro

p
esim

isté 

EUROSKEPTICISMUS EUROREJEKCIONISMUS 

 zdroj: [Kopecký a Mudde 2002: 303] 

Ačkoliv se Kopecký a Mudde pokusili přijít s mnohem precisnější definicí 

euroskepticismu, než nabídli Szczerbiak s Taggartem, můžeme namítat, že i jejich čtyři 

kategorie jsou příliš široké. Zejména segment euroentusiastů ze své definice neponechává 

jakýkoliv prostor pro sebemenší kritiku EU či evropské integrace a jeví se tak až jako 
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příliš ideální typ, který v realitě jen velmi těžko najde své naplnění. Navíc akademická 

obec kritizovala i segment europragmatistů, a to za to, že autoři nebyli schopní k této 

kategorii předložit koherentní definici toho, co přesně tento postoj k evropské unii 

zahrnuje, neboť kombinace odmítání evropské integrace v samotném jádru spolu 

s podporou EU je něco jako ultimátní protimluv, neboť Evropská unie, nehledě na to zda 

jí vnímáme jako úspěšný či neúspěšný projekt, je naprosto esenciálním ztělesněním 

integračních snah v Evropě. 

1.2.3. Šest kategorií Flooda a Usherwooda 

Jako poslední zde blíže představím typologii podle Chrise Flooda a Simona 

Usherwooda, kteří se pokusili přijít s ještě detailnější a přesnější klasifikací 

euroskepticismu, pročež navrhli šest různých kategorií, v rámci kterých rozlišují mezi 

různými stupni euroskepticismu, stejně jako eurooptimismu. Zcela záměrně se přitom 

vyhnuli tomu, aby se v názvu některé z kategorií objevil přímo euroskepticismus. 

Namísto toho se rozhodli držet se termínů běžně používaných v politologii, které opatřili 

obligátní předponou euro. [Flood a Usherwood 2005: 3]. Jejich typologie zahrnuje šestici 

následujících kategorií: 

Euromaximalisté podporují evropskou integraci a její co nejrychlejší 

prohlubování ať už v podobě celku, či v rámci jednotlivých oblastí. 

Euroreformisté také podporují evropskou integraci, ale vystavují jí konstruktivní 

kritice. Jejich podpora integrace do značné míry spočívá ve snaze odstranit stávající 

nedostatky v rámci již dosaženého. 

Eurogradualisté se též přiklání k podpoře integrace, ale pouze se předpokladu, že 

celý proces probíhá velmi opatrně a postupně a každý jednotlivý mezikrok má dostatečný 

čas na to, aby se plně etabloval. 

Eurominimalisté podporují status quo, ale odmítají další prohlubování integrace. 

Eurorevisionisté se snaží zvrátit některé výsledky integraci a navrátit zemi do 

stavu před některou z klíčových smluvních úprav postupující integrace. 

Eurorejekcionisté z principu odmítají jak členství v Evropské unii, tak evropskou 

integraci jako takovou. 
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Je patrné, že tato typologie se možná trochu netypicky více kloní k positivním 

integračním postojům, když tři ze šesti kategorií vycházejí ze vstřícného postupu 

k integraci. Jednoznačně ke skeptické straně se pak kloní pouze poslední dvě kategorie. 

Flood a Usherwood nám zde v rámci své konceptualisace stranického euroskepticismu 

předkládají poměrně komplexní klasifikaci euroskepticismu, která se relativně úspěšně 

vyhýbá nástrahám příliš široce vymezených kategorií, když se kromě jasného rozlišení 

positivního a negativního postoje snaží zachytit např. i postoj k preferovanému tempu 

integrace. Jelikož ale stále platí, že euroskepticismus je poměrně složitý fenomén, ani zde 

se nevyhneme tomu, že některé strany by zcela jistě mohly patřit třeba do dvou kategorií 

v závislosti na tom, na jaký aspekt evropské integrace se právě zaměřují.   

1.2.4. Shrnutí 

V této části byly blíže představeny celkem tři různé typologie euroskepticismu. 

Každá z nich, lhostejno jak je komplexní, má svá slabá místa a doplácí na velmi obtížnou 

uchopitelnost pojmu. I pokud bychom se věnovali dalším typologiím, s velkou 

pravděpodobností bychom nenašli žádnou, která by se jevila jako bezpodmínečně ideální. 

Je tedy potřeba vždy zvažovat, co je cílem výzkumu a tomu přizpůsobit výběr vhodné 

typologie. Koneckonců tou nejpopulárnější je stále Szczerbiakova a Taggartova 

jednoduchá dvoustranná typologie měkkého a tvrdého euroskepticismu, ačkoliv zrovna jí 

bychom mohli vytknout asi nejvíce slabých míst. Avšak ve chvíli, kdy nám žádná z jiných 

typologií nepřináší kategorie, jež by byly pro jakoukoliv ze stran jednoznačně použitelné, 

ukazuje se síla jednoduchého rozdělení, které je pro velkou část akademických prací zcela 

dostačující, neboť odbourává základní problém euroskepticismu, tedy to, že se pod tento 

pojem mohou skrýt jak radikální odmítači evropské integrace, stejně jako její 

konstruktivní kritici. 

Z dalších typologií lze zde telegraficky zmínit typologie podle Contiho 

a Verzichelliho či podle Riishøje. Nicoló Conti a Luca Verzichelli [2002: 17–20] se 

zabývali případovou studií italských stran, přičemž Szczerbiakovou a Taggartovu 

typologii rozšířili o zahrnutí positivních faktorů a zavedení kategorie neutrálního postoje, 

čímž se hodně blíží zde uvedené typologii dle Flooda a Usherwooda, kterou upřednostňuji  

proto, že není svázaná s konceptem tvrdého a měkkého euroskepticismu a přináší svůj 

zcela nový pohled na věc. Søren Riishøj se oproti tomu drží čistě negativního vymezení 

euroskepticismu, přičemž svou typologii rozpracovává do několika kategorií podle 
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kořenů euroskepticismu [Riishøj 2007: 508–509]. Kombinuje tím klasický typologický 

přístup spolu s analytickým rozborem kořenů euroskepticismu podobně jako v práci 

Cécile Leconte. Tato typologie je velmi obšírná a pro praktické užití možná až příliš 

složitá. Tímto představuje určitý protipól k velmi simplistické Szczerbiakově 

a Taggartově typologii, čímž do jisté míry přispívá k zvýraznění výhod této 

jednoduchosti.  
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2. Imigrační krise 

V této kapitole se věnuji imigrační krisi, která zasáhla Evropu během roku 2015 

a stala se na další více než rok silně resonujícím tématem mezi politiky napříč nejen 

členskými zeměmi Evropské unie. V rámci tématu se věnuji vývoji krise pohledem 

statistik a také odezvě na politické scéně. 

Téma imigrační krise souvisí s Evropskou unií a tím pádem i s euroskeptickými 

stranami. Přesněji řečeno, migrace souvisí úzce zejména s prostupností hranic 

v Schengenském prostoru2, neboť to migrantům usnadňuje pohyb po Evropě po 

překonání vnější hranice. Právě kvůli tomu se jedná o velké téma v rámci debaty 

o evropské integraci. Vzhledem k velkému zájmu médií i veřejnosti o toto téma se pak 

samozřejmě také jedná o vděčné téma pro euroskeptické strany, které získávají nástroj, 

jak přilákat pozornost většího počtu voličů. 

Samotný fenomén migrace není ničím novým a je velmi blízký i obyvatelům 

Evropy. Zejména ti ze zemí bývalého východního bloku mohou mít s migrací v minulosti 

i osobní zkušenost, ať už přímo vlastní či prostřednictvím někoho z rodiny. Ačkoliv je 

migrace jako taková nelegální, okolnosti z ní činí do značné míry legitimní čin, který se 

mnohdy stává standardní součástí života na daném území. [Müller 2012: 64] Podobné je 

to i se současnou migrační krisí. Čím více lidí odejde do Evropy za lepším a bezpečnějším 

životem, tím lákavější a dostupnější se tato možnost jeví i v hlavách lidí dosud 

setrvávajících na územích zdecimovaných válkou atp. Navíc čím déle neutěšená situace 

v jejich zemi potrvá, tím spíše se reálně odhodlají k připojení se k migrační vlně. 

Jedním ze specifik evropské migrační krise je její ohromný rozsah a také relativní 

neorganisovanost způsobená větším počtem zemí, ze kterých najednou migranti do 

Evropy přicházejí. Pro Evropu jde o největší migrační vlnu od konce druhé světové války 

a i tentokrát je hlavním hnacím motorem válka, neboť právě většina zdrojových zemí byla 

(a většinou stále je) zasažena některým z první desítky nejhorších konfliktů současnosti. 

Dalším specifikem také je, že v rámci této migrační vlny dorazili do Evropy jak migranti 

                                                 
2 Schengenský prostor je zóna volného pohybu, v rámci kteréh mohou osoby překračovat hranice smluvních 

států na kterémkoliv místě, aniž by prošly tradiční kontrolou. Do tohoto prostoru je zapojeno 22 z 28 

členských zemí Evropské unie spolu s Islandem, Lichtenštejnskem, Norskem a Švýcarskem. 
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s nárokem na status uprchlíka, tak tzv. ekonomičtí migranti. Proto se často hovoří o tzv. 

krisi smíšené migrace. Zde je potřeba blíže si vyjasnit příslušnou terminologii. 

Legální vymezení toho, koho nazýváme uprchlíkem, nám poskytuje Úmluva 

o právním postavení uprchlíků z roku 1951, která vznikla za účelem ochrany milionů 

uprchlíků v období po druhé světové válce a kterou podepsalo celkem 147 zemí. Od 

signatářů úmluvy je očekáváno, že její principy zakotví do svých národních legislativ. 

Tak se stalo i na úrovni Evropské unie, která tyto principy zakotvila do Společného 

evropského azylového systému. 

Podle článku 1 této úmluvy je uprchlíkem kterákoliv osoba, jež „se nachází mimo 

svou vlast a má oprávněné obavy před pronásledováním z důvodů rasových, 

náboženských nebo národnostních nebo z důvodů příslušnosti k určitým společenským 

vrstvám nebo i zastávání určitých politických názorů, je neschopna přijmout, nebo 

vzhledem ke shora uvedeným obavám, odmítá ochranu své vlasti; totéž platí pro osobu 

bez státní příslušnosti nacházející se mimo zemi svého dosavadního pobytu následkem 

shora zmíněných událostí, a která vzhledem ke shora uvedeným obavám se tam nechce 

nebo nemůže vrátit.“ [UNHCR 1951: článek 1] Úmluva též stanoví zákaz vyhoštění 

a navrácení, který chrání uprchlíky před nuceným vrácením do země původu. Tento 

koncept je zakotven v článku 33, který říká, že „Žádný smluvní stát nevyhostí jakýmkoli 

způsobem nebo nevrátí uprchlíka na hranice zemí, ve kterých by jeho život či osobní 

svoboda byly ohroženy na základě jeho rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti 

k určité společenské vrstvě či politického přesvědčení.“ [UNHCR 1951: článek 33] 

Za více než padesát let existence této úmluvy spolu s přirozeným vývojem 

společnosti a novými globálními problémy se zákonitě čím dál častěji setkáváme s jistými 

definičními trhlinami. Např. osoby, které uprchnou z důvodu pronásledování kvůli 

sexuální orientaci, nejsou úmluvou explicitně chráněni. Podobně jsou na tom ti, kteří 

utíkají před přírodními katastrofami vyvolanými klimatickými změnami. Úmluva neřeší 

ani takové osoby, které utíkají před extrémní chudobou. Právě takové osoby označujeme 

jako ekonomické migranty.  

Právě rozdíl mezi uprchlíky a ekonomickými migranty se stal jablkem sváru mezi 

mnoha evropskými politiky. Ti největší odpůrci migrace, jako např. maďarský premiér 

Viktor Orbán či jeho slovenský protějšek Robert Fico, uváděli, že dokonce většina, 
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migrantů v rámci krisové vlny má charakter ekonomických migrantů a nikoliv uprchlíků. 

[The Economist 2015] Přitom otázka statusu migranta je víc než klíčovou, neboť označení 

migranta za uprchlíka či ekonomického migranta je stěžejním pro nárok takové osoby na 

mezinárodní ochranu. 

Pro účely této práce je však nejpodstatnější, že zde nevzniká nezbytná potřeba obě 

tyto skupiny striktně odlišovat. V dalším textu jsou tedy volně používány výrazy migrant 

i uprchlík jakožto obecné pojmy, které primárně označují osobu, jež se v rámci migrační 

vlny 2015/2016 vydala na cestu do Evropy, přičemž je lhostejno, jaký je právní status 

takové osoby. 

2.1. Migrace pohledem statistik 

V této podkapitole se zaměřuji na statistický pohled na migrační krisi se 

zaměřením na cílové země. Za tímto účelem uvádím dvojici statistik, která je podstatná 

pro následné vymezení výzkumného vzorku v rámci této práce. Jednak je to celkový 

počet žadatelů o azyl v Evropské unii jako celku za jednotlivé měsíce. Na základě této 

statistiky lze přesně časově vymezit, o jakém období lze hovořit jako o období migrační 

krise. Druhou důležitou statistikou je rozložení cílových zemí, tedy údaj, do jakých zemí 

migranti míří nejvíce. Na základě toho lze v rámci Evropské unie rozlišit země, které jsou 

problematikou migrace reálně zasaženy a pro které se jedná naopak o spíše teoretický či 

politický problém. 

Následující sled grafů č. 1 až 3 zachycuje vývoj počtu žadatelů o azyl na území 

EU v letech 2014 až 2016. První graf, tedy rok 2014, primárně slouží jako referenční 

vzorek pro porovnání dat se situací před propuknutím migrační vlny. V letech 2015 

a 2016 pak již lze sledovat vývoj v období samotné krise. Pro úplnost ještě dodejme, že 

podle dat Eurostatu se počet žadatelů o azyl v předchozích letech konstantně pohyboval 

mezi dvaceti a třiceti tisíci měsíčně, tudíž i rok 2014 je z tohoto hlediska již podstatně 

statisticky výraznější, ačkoliv tehdy se hovoří pouze o zvýšené migraci a nikoliv o krisi.  
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Graf č. 1: Měsíční počet žadatelů o azyl na území EU v roce 2014 

 

 zdroj: Eurostat 

Graf č. 2: Měsíční počet žadatelů o azyl na území EU v roce 2015 
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Graf č. 3: Měsíční počet žadatelů o azyl na území EU v roce 2016 

 

 zdroj: Eurostat 
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v říjnu 2016, kdy počet žadatelů o azyl skokově klesá 40 000 a do prosince se vrací 

k hodnotám z roku 2014. Úhrn za rok 2016 činí 1 239 915. Z toho vyplývá, že tím, jak se 

krise v roce 2016 rozprostírá přes více měsíců, je výsledné číslo velmi podobné tomu 

z předchozího roku. 

Na základě těchto statistických zjištění můžeme tedy prohlásit, že evropská 

imigrační krise začala v polovině roku 2015 (červen/červenec) a trvá do září 2016, když 

od října postupně odeznívá, ačkoliv efekty a případné problémy plynoucí z krise 

samozřejmě přetrvávají i v dalším období, což by bylo třeba vzít v potaz, pokud bychom 

chtěli zkoumat imigrační krisi jako takovou. Pro statistickou úplnost ještě dodejme, že za 

celé takto vymezené období krise zaznamenaly země Evropské unie celkem 2 014 280 

žádostí o azyl. 

Graf č. 4: Počet žadatelů o azyl v jednotlivých zemích EU v období imigrační krise 

 

 zdroj: Eurostat 
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Nyní se podívejme na statistiku cílových zemí v rámci Evropské unie podle počtu 

přicházejících migrantů. Tuto statistiku zachycuje graf č. 4, přičemž časové období, ke 

kterému jsou čísla vztažená, představuje na základě předchozích statistik vytyčené období 

evropské imigrační krise. Jedná se tedy o období od června 2015 do září 2016. V souladu 

s metodikou Eurostatu statistika nemusí zaznamenávat všechny reálné migrační pohyby, 

neboť je závislá na místě, kde formálně došlo k žádosti o azyl. 

Ze statistiky jasně vyplývá, že nejvyhledávanější cílovou zemí je zcela 

jednoznačně Německo, kam se oficiálně přesunul téměř milion uprchlíků, čili téměř 

polovina všech příchozích. S velkým odstupem za Německem zůstává skupina zemí, 

které zaznamenaly přes 100 000 žádostí. Zde je důležité uvědomit si i kontext velikosti 

cílové země, takže zatímco německý milion představuje 1,21 % v poměru k celkovému 

počtu obyvatel, švédských 162 380 představuje v tomto 1,65 %, čili relativně větší podíl. 

Těmito procentními podíly můžeme najít čtveřici zemí, kde počet žadatelů o azyl 

představuje více než jedno procento v poměru k původnímu obyvatelstvu (dle údajů 

Eurostatu o počtu obyvatel k 1. 1. 2016). Těmito zeměmi jsou: Švédsko (1,65 %), 

Maďarsko (1,56 %), Německo (1,21 %), a Rakousko (1, 17 %). 

2.2. Odezva migrace ve společnosti a v politice 

Migrace se samozřejmě velmi rychle stala žhavým politickým tématem, a to 

napříč celou Unií nehledě na to, zda je ta či ona konkrétní země migračním problémem 

více zasažena. Na jedné straně je to přirozeně zapříčiněné tím, že imigrační krise přináší 

politické výzvy, které je třeba řešit na úrovni Evropské unie. Jedná se buď o problematiku 

vnějšího zabezpečení hranic (a s tím spojené diskuse o případném přehodnocení 

fungování Schengenského prostoru) či o akci s přerozdělováním migrantů, která měla 

ulehčit přeplněným imigrantským táborům. Vzhledem k tomu, že se mnohdy jedná 

o témata kontroverzní a spojená s evropskou integrací, je to velká živná půda i pro 

euroskeptické strany. Racionální diskusi však silně ovlivňují obavy veřejnosti z nastalé 

situace, což také otevírá dveře různým populistům a krajně pravicovým uskupením. 

Xenofobie a rasismus přitom nejsou jedinými důvody, proč se Evropou začaly 

šířit protimigrantské nálady. Lidé se přirozeně bojí i toho, že mezi uprchlíky mohou do 

Evropy přicházet osoby napojené na Islámský stát. Tyto obavy posilují i teroristické útoky 

v Paříži v listopadu 2015 či některé události v Německu. Atmosféra strachu je navíc 

mnohdy posilována médii, jejich šokujícími titulky a dalekosáhlým, mnohdy velmi 
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spekulativním, rozebíráním těchto událostí, které jim generují prodejnost jejich plátků či 

zisky z webové reklamy. Např. právě při útocích v Paříži byli všichni útočníci občané EU 

žijící zde již po několik let. Někteří z nich odešli do Sýrie, aby se připojili k Islámskému 

státu a migrační vlnu využili pouze k bezpečnějšímu návratu do Evropy. [McDonnell 

a Zavis 2015] Částečně vlivem mnohdy nepřesných informací a spekulací v médiích, 

částečně vlivem aktuální imigrační situace má mnoho lidí tendenci míchat naturalisované 

Evropany s kořeny v afrických či blízkovýchodních zemích s aktuálními migranty 

utíkajícími před konflikty v Sýrii, Iráku a Afghánistánu. 

Média také často ukazují záběry, na kterých se migranti chovají velmi nevhodně 

na cestě z Řecka do Německa. Je pravda, že někteří uprchlíci se chovají neuctivě vůči 

zemím, které se jim snaží pomoci, stejně jako je pravda, že někteří na své cestě páchají 

kriminalitu. Nicméně média zpravidla ukazují pouze takovéto příběhy, což vytváří 

zkreslený dojem o chování většiny. I z tohoto důvodu a obecně pro nedostatek 

objektivních a analytických informací se někteří občané začali obracet k extremistickým 

stranám, které svou demagogií a populismem okamžitě začaly slibovat zastavení imigrace 

prostřednictvím stavby hraničních zdí, posilování armádního rozpočtu a odmítání 

přijímání migrantů a společného evropského postupu. 

Tyto extremistické, zpravidla krajně pravicové, strany začaly získávat na podpoře 

po celé Evropě. Nejlepší příklad nalezneme v Německu, kde v regionálních volbách 

v březnu 2016 ve všech třech spolkových zemích, kde volby probíhaly, získala 

dvoumístné procento hlasů Alternative für Deutschland (Alternativa pro Německo, AfD) 

díky čemuž skončila Sasku-Anhaltsku na druhém místě a v Bádensku-Württembersku 

a Porýní-Falci na třetím místě. [Oltermann 2016] Podobný vzestup krajně pravicových 

stran či hnutí však zaznamenaly i další země, což je jeden z nejvýraznějších politických 

důsledků migrační krise. Nejen samotným vzestupem takových subjektů, ale především 

tím, že se ve veřejné diskusi stávají běžnými i dříve téměř nevyslovitelné názory. 

[Payne 2016]  
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3. Imigrační krise v projevech euroskeptických stran 

V této kapitole se zabývám tím, jak se proběhlá imigrační krise projevila v rétorice 

euroskeptických stran. Výzkum si v tomto případě klade otázku, zda tato nová, mediálně 

vděčná situace přispěla k radikalisaci euroskeptických stran v otázce migrace a volného 

pohybu osob. Tyto jevy sleduji za pomocí obsahové analýzy odpovídajících výstupů stran 

zahrnutých do výzkumu. Získaná data pak shrnuji a interpretuji prostřednictvím různých 

srovnávacích statistik. 

Výzkumná otázka je do značné míry inspirovaná tím, že se k euroskeptickým 

stranám ve veřejném vnímání často váží přívlastky jako „populistická“ či „radikální“, což 

vzbuzuje očekávání, že tyto strany využijí téma resonující ve společnosti k výrazné 

sebepresentaci. Výchozí hypotézou tedy je, že imigrační krise je pro euroskeptické strany 

atraktivní téma, kterému věnují zvýšenou pozornost spolu s tendencí radikalisovat své 

názory k tomuto tématu. Lze si ale klást i vedlejší otázku, a to zejména za předpokladu, 

že se výchozí hypotéza potvrdí. Pak je na místě ptát se, zda má míra radikalisace postojů 

k imigrační krisi spojitost s mírou euroskepticismu. Jinými slovy, zda radikálně 

euroskeptické strany mají, ve srovnání s mírnými euroskeptiky, tendenci vnímat 

vyhroceněji i tuto otázku. Formulovat k této sekundární otázce hypotézu se jeví jako 

poněkud obtížnější úloha. Jakkoliv mohou mít euroskepticismus, populismus a obecně 

radikální tendence k sobě blízko, mírnější euroskeptici, jak vyplývá i z příslušných 

kapitol výše, více pracují s racionálním přístupem. Na druhou stranu je ale imigrační krise 

natolik silné téma, že by to mohlo i umírněnější euroskeptiky motivovat k silnějším 

výrokům. Hypotézu tak lze formulovat jako očekávání, že se míra radikalisace postojů 

u obou skupin skutečně liší, avšak i tak u obou převažují radikalisující se tendence, které 

mají jen jinou míru. 

Aby bylo možné prozkoumat právě onen trend, kterým postupují jednotlivé 

projevy, je třeba vhodně vymezit sledované období. Tím přirozeně musí být celé období 

imigrační krise a pro srovnávací referenci také nějaký čas před ní. Na základě údajů 

uvedených v kapitole 2.1 tak lze sledované období vymezit jako úsek od ledna 2015 

do září 2016.3 

                                                 
3 Vzhledem k tomu, že i samotná krise poslední měsíce opadala, není potřeba sledované období dále 

posouvat na jejím konci o tolik měsíců, jako je tomu před krisí. 
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Neméně podstatné jsou konkrétní zdroje, ze kterých budou do analýzy čerpána 

data. Jelikož politické strany nejsou zcela homogenním celkem, jakkoliv se některá z nich 

může takto navenek presentovat sebevíc, hrozí v případě obsahové analýzy jejich projevů 

vždy jisté risiko, že bude datový soubor ovlivněn výstupy presentujícími spíše osobní 

názory některých členů či názor vnitrostranické frakce. Z tohoto důvodu se nebude tento 

výzkum zabývat kompletní mediální presentací jednotlivých stran a zaměří se jen na to, 

co lze s jistotou přisuzovat straně jako celku. Rozhodující kritérium v tomto případě bude 

presentace dané zprávy či projevu na oficiálních webových stránkách strany v sekci 

s tiskovými zprávami (příp. v sekci tomuto se nejvíce blížící). Ačkoliv i zde může strana 

zveřejňovat spíše minoritní názory v rámci své členské základny, předpokládejme, že 

pokud se k tomu ale strana takto aktivním způsobem pomyslně hlásí, můžeme to 

z hlediska výzkumu považovat za součást její oficiální, vedením strany posvěcené, 

presentace, a tudíž za platný datový vstup. Vedle těchto tiskových zpráv, které přirozeně 

budou nejpočetnějším zdrojem, lze do analýzy také zařadit programová prohlášení 

jednotlivých stran. Ta jsou ale z principu věci zastoupená v celém sledovaném období 

např. jen jedním exemplářem. Proto je těmto dokumentům věnována samostatná, čistě 

kvalitativní, analýza, která slouží jako rozšíření zjištění z hlavního výzkumu. 

3.1. Vybrané euroskeptické strany 

Výběr zkoumaných stran by měl být diversifikován dle různých kritérií tak, aby 

umožňoval určité zobecnění a především pak komparaci mezi charakterově 

a kontextuálně odlišnými subjekty. Zároveň je však potřeba zkoumaný datový soubor 

udržet v přijatelné šíři, aby jeho analýza zapadala do časových a především personálních 

možností výzkumu. Z tohoto důvodu  je počet stran ve výzkumu stanoven na čtyři různé 

relevantní politické strany ze čtyř zemí Evropské unie, přičemž pod pojmem relevantní 

se rozumí, že ve zkoumaném období držela strana alespoň jeden mandát v evropském či 

národním parlamentu.. Každá strana pak representuje jiný kontext a jinou míru 

euroskepticismu. Přesněji řečeno jedná se o dvojici mírně euroskeptických stran 

a o dvojici radikálně euroskeptických stran.4 Zároveň žádná ze zkoumaných stran se 

nesmí otevřeně5 hlásit ke xenofobním či rasistickým postojům. V rámci kontextu se jedná 

                                                 
4 Mírný a radikální euroskepticismus jsou zjednodušené kategorie zhruba odpovídající dělení na měkký 

a tvrdý euroskepticismus. Tato odborná terminologie zde není záměrně používána, aby nesváděla k dojmu, 

že se jedná o klasifikaci pouze na základě Szczerbiakovy a Taggartovy typologie. 
5 Jako otevřené přihlášení se k těmto názorům je chápána jejich explicitní formulace v programových 

dokumentech strany, nikoliv soustavné veřejné vystupování, kterému lze takové hodnoty přisoudit. 
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o dvě země mírně zasažené imigrační krisi a o dvě země z předních příček příslušných 

statistik. Aby byly zajištěny stejné výchozí podmínky, jedná se o země, jež jsou členem 

schengenského prostoru a které neleží na části jeho vnější hranice zasažené největším 

náporem migrantů. 

Podle stanovených kritérií a v souvislosti se zjištěními popsanými v kapitole 2.1 

byly do výzkumu zahrnuty Německo a Rakousko jako země více zasažené imigrační krisí 

a Česká republika a Slovensko jako země minimálně zasažené imigrační krisí. Z těchto 

zemí bylo vybráno po jedné euroskeptické straně, jejichž přehled je uvedený níže 

v tabulce č. 2. Zdůvodnění pro přiřazení jednotlivých stran k mírnější či radikálnější 

formě euroskepticismu je obsažené v následných podkapitolách. 

Tabulka č. 2: Strany zařazené do výzkumu 

 
Euroskepticismus 

Mírný Radikální 

Z
em

ě s n
ízk

o
u
 

im
ig

rací 
Sloboda a Solidarita 

(Slovensko) 

Strana svobodných 

občanů 

(Česká republika) 

Z
em

ě s v
y
so

k
o
u
 

im
ig

rací 

Team Stronach für 

Österreich 

(Rakousko)  

Alternative für 

Deutschland 

(Německo) 

3.1.1. Alternative für Deutschland 

Alternative für Deutschland byla založena jako strana s cílem ovlivňovat postoje 

německé vlády směrem ke společné evropské měně, přičemž hlavním cílem AfD bylo 

prosadit zrušení eura, resp. rozpuštění eurozóny jako celku. V historii Německa se jedná 

o první jednoznačně euroskeptickou stranu, která dosáhla  relevance v rámci tamního 

politického spektra. Strana se zformovala na základě hnutí Wahlalternative 2013 (Volební 

alternativa 2013), které v září 2012 založili dva bývalí členové Křesťanskodemokratické 

unie (CDU) v reakci na dluhovou krisi v eurozóně a její řešení ze strany kancléřky Angely 

Merkel. Lídři tohoto hnutí konkrétně zastávali názor, že společná evropská měna a s ní 
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spojené jevy zapříčinily relativní chudobu v jihoevropských zemích a záchranné 

mechanismy pak kladou nezodpovědnou a nepřiměřenou zátěž na budoucí generace. 

[Lachmann 2013]. Přerod v novou stranu se odehrál v únoru 2013. Jak je očekávatelné 

i z minulosti jejích zakladatelů v CDU, neprofilovala se AfD z počátku jako tvrdě 

euroskeptická strana. Nadále zůstávala u tématu opuštění společné měny, ale nijak 

nezpochybňovala německé členství v Evropské unii. Program strany pro federální volby 

2013 obsahoval význačnou část hovořící o důležitosti demokratických práv, nástrojů 

přímé demokracie a omezení moci stran. [Alternative für Deutschland 2013] Strana se 

ovšem zabývala i tématem imigrace. V roce 2013 zejména prostřednictvím volebních 

plakátů, které hlásaly „imigrace potřebuje striktní pravidla“ [Schmitt-Beck 2014: 96], 

a následně ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 již přímo volební program 

strany obsahoval formulaci o nutnosti striktních pravidel pro imigraci, aby bylo 

zabráněno drancování části rozpočtu určené na sociální výdaje. Podobná opatření se mají 

dle AfD přijmout i na celoevropské úrovni. Nicméně v rozsáhlém textu v preambuli 

tohoto programu se AfD stále poměrně jasně hlásí k myšlence Evropské unie a výhodám 

členství. Vedle eurozóny se vymezují pouze proti myšlence směřování Unie do podoby 

federálního státu po vzoru USA. [Alternative für Deutschland 2014] 

Jak tedy došlo k tomu, že pro sledované období let 2015 a 2016 můžeme AfD do 

výzkumu zařadit jako radikálně euroskeptickou stranu? Po zisku sedmi mandátů 

v Evropském parlamentu a relativním úspěchu v několika volbách do parlamentů 

spolkových zemí došlo ve straně k rozkolu mezi dosavadním vedením a radikálním krajně 

pravicovým křídlem. To vyústilo v odchod části členské základny včetně původního 

vedení a pěti europoslanců, což v červenci 2015 dále vedlo k založení nástupnické strany 

Allianz für Fortschritt und Aufbruch (Aliance pro pokrok a obnovu), dnes přejmenované 

na Liberal-Konservative Reformer (Liberálně-konservativní reformisté), která přejímá 

postoje původní AfD. Do vedení Alternative für Deutschland se tak nově dostala Frauke 

Petry, přičemž se strana začala profilovat více radikálněji jak v postojích k EU, tak např. 

v otázce imigrace či islámu obecně. [Deutsche Welle 2015] Tyto postoje se ještě více 

profilovaly po stranickém kongresu na přelomu dubna a května 2016, kde strana např. 

formulovala své radikální proti-islámské zásady včetně kompletního zákazu jakýchkoliv 

symbolů souvisejících s touto vírou. [Shotter 2016] Z formálního hlediska také stojí za 

pozornost, že po rozštěpení strany došlo k vyloučení AfD z umírněně euroskeptické 

frakce Evropští konservativci a reformisté (European Conservatives and Reformists, 
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ECR). Představitelům této europarlamentní skupiny vadilo především navázání 

spolupráce s rakouskou krajně pravicovou Svobodnou stranou Rakouska (Freiheitliche 

Partei Österreichs, FPÖ). Z dvojice zbývajících europoslanců AfD se oba přidali každý 

k jiné frakci, ačkoliv v obou případech jde o přechod k radikálně euroskeptickým 

skupinám – v jednom případě jde o Evropu národů a svobody (Europe of Nations and 

Freedom, ENL), v druhém případě o Evropu svobody a přímé demokracie (Europe of 

Freedom and Direct Democracy, EFDD). 

Podíváme-li se do aktuálního programu strany s cílem klasifikovat jí dle typologií 

představených v kapitole 1.2, dojdeme k tomu, že stranu můžeme zařadit jako tvrdě 

euroskeptickou, eurorejekcionistickou a eurorevisionistickou. Oporu pro tyto klasifikace 

poskytuje především druhá kapitola programu, která se věnuje otázkám eura a evropské 

unie. AfD se v této části programu sice principiálně nehlásí k vystoupení z EU jako jediné 

možnosti, avšak pro setrvání Německa v EU žádají její rozsáhlou reformu směřující 

k posílení role národních států a k transformaci do volného ekonomického uskupení. 

Pokud by tyto reformy neproběhly, měla by být EU buď demokraticky rozpuštěna 

a nahrazena novým uskupením, příp. by mělo Německo vystoupit. [Alternative für 

Deutschland 2016: 15–20] Z tohoto důvodu může být AfD v typologii Szczerbiaka 

a Taggarta, stejně jako i v typologii Kopeckého a Muddeho, řazena k těm nejvíce 

eurokritickým a euroskeptickým pólům6, zatímco v typologii Flooda a Usherwooda 

spadá do kategorie, který není nejextrémněji vyhraněná. Ve všech případech však platí, 

že se AfD pohybuje v té radikálnější polovině typologického spektra a proto je do tohoto 

výzkumu zahrnuta jako radikálně euroskeptická strana. 

Datovým zdrojem v případě této strany jsou články v sekci „Presse“ na webových 

stránkách. Nevýhodou je, že aktuální web strany archivuje pouze tiskové zprávy do ledna 

2016. Chybějící rok 2015 lze však získat z archivované verze webu prostřednictvím 

služby Web Archive na adrese http://web.archive.org. 

                                                 
6 Zde se v praxi projevuje slabina dělení na tvrdý a měkký euroskepticismus, resp. někdy až přílišné 

zjednodušení jaké tato bipolární typologie přináší. Při striktním výkladu bychom asi Alternative für 

Deutchland nemohli řadit mezi tvrdé euroskeptiky, neboť z programu plyne, že integraci zcela neodmítají 

a upřednostňují (radikální) reformu současné EU. Na druhou stranu při zařazení mezi měkké euroskeptiky 

by AfD byla od zbytku pomyslné skupiny mnohem více ideologicky odchýlena, než je tomu v případě 

zařazení k tvrdým euroskeptikům. 
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3.1.2. Sloboda a Solidarita 

Sloboda a Solidarita je slovenská pravicová liberální strana založená v roce 2009 

podnikatelem Richardem Sulíkem, který je jejím prvním a stále úřadujícím předsedou. 

Strana se od svého vzniku zaměřovala na hodnoty jako je ekonomický a kulturní 

liberalismus, boj proti korupci a přivedení nových výrazných tváří do politiky. 

S pomocí výrazné kampaně na internetu a sociálních sítích dosáhla strana 

výrazného úspěchu hned v národních volbách v roce 2010, když obdržela 12,14 % hlasů 

(22 mandátů ze 150), a to především díky silné voličské základně ve velkých městech. 

Tento volební úspěch straně zajistil dokonce účast ve středo-pravicové vládní koalici 

vedené premiérkou Ivetou Radičovou ze Slovenské demokratické a křesťanské unie. 

Richard Sulík byl zvolen předsedou parlamentu. [Mesežnikov 2011: 83] V rámci této 

vlády se v praxi poprvé výrazněji objevilo euroskeptické zaměření strany. Do voleb šla 

strana s kritickým programem vůči Evropské unii, který se soustředil hlavně na dílčí 

kritiku některých nově zavedených opatření dle Lisabonské smlouvy7. Tato kritika však 

nijak nevybočovala z běžné konstruktivní kritiky, se kterou přicházely strany napříč 

politickým spektrem. Ke skutečně euroskeptickým myšlenkám se strana přiklonila ve 

chvíli, kdy její voliči začali být nespokojení s neschopností strany prosazovat v rámci 

čtyřčlenné koalice svou agendu. SaS tak zkusila oslovit voliče výraznějším vystupováním 

vůči EU, což vedlo k vládnímu rozkolu nad přijetím Evropského stabilisačního 

mechanismu (European Financial Stability Facility, EFSF), jehož byla v rámci koalice 

jediným odpůrcem. Premiérka spojila hlasování o EFSF s důvěrou vlády, což vedlo 

k jejímu pádu v říjnu 2011. [Dolný, Malová 2016: 409] Od té doby strana vnímá 

Evropskou unii jako jedno ze svých důležitých témat, ačkoliv se označení „euroskeptici“ 

vyhýbá a preferuje spíše označení „eurorealisté“. [SME 2011] V programovém prohlášení 

strany se to odráží v odmítnutí hlubší integrace EU a vymezení se proti množství 

evropských regulací. Strana ale zároveň zdůrazňuje nutnost zachování společné evropské 

měny a vymezuje se proti anti-evropským náladám. [Sloboda a Solidarita 2012: 55–56] 

I přes pokles popularity se straně podařilo udržet se v parlamentu a v roce 2016 se 

prakticky vrátila zpět na původní zisky, když obdržela 21 mandátů za 12,10 % hlasů. 

                                                 
7 Strana především požadovala, aby při každém rozšiřování pravomocí EU podle článku 352 Lisabonské 

smlouvy bylo potřeba souhlasu ústavní většiny (tj. 3/5 všech členů) slovenského pralamentu. [Sloboda 

a Solidarita 2010: 36] 
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Ačkoliv to znamenalo druhé místo ve volbách, strana skončila v oposici. Z evropských 

voleb 2014 má též 1 europoslanecký mandát, přičemž se hlásí k frakci ECR. 

Ačkoliv se každodenní tón komentářů vůči Evropské unii místy v rámci strany 

zradikalisoval8, základní programový dokument se drží umírněně euroskeptické linie. 

Aktuální program stále vyzdvihuje důležitost členství v EU nutnost vést zahraniční 

politiku takovým způsobem, aby se předešlo krisi způsobené vzrůstající kritikou Unie 

a nárůstem popularity populistů a nacionalistů. Strana se však dále vymezuje proti 

narůstající evropské byrokracii a regulacím, kritisuje též aktuální postavení Evropské 

centrální banky, která dle SaS příliš podléhá tlakům největších evropských mocností. 

Strana se chce „prosazovat návrat k původním zásadám a hodnotám, které v minulosti 

přinášely členským státům EU prosperitu.“ [Sloboda a Solidarita 2016: 54–55] Na 

základě těchto informací můžeme v rámci trojice vybraných typologií přiřadit Slobodu 

a Solidaritu k měkkým euroskeptikům a euroreformistům9, v případě typologie 

Kopeckého a Muddeho jde o postupný posun z kategorie euroentusiastů mezi 

euroskeptiky, ačkoliv i přes některá silná prohlášení se nedá jednoznačně říci, že se strana 

zcela zásadně vymezuje vůči aktuálnímu stavu integrace. V rámci této studie tak můžeme 

stranu Sloboda a Solidarita zcela bezpečně zařadit mezi umírněně euroskeptické strany. 

Strana nemá na svých webových stránkách zavedenou sekci s tiskovými 

zprávami. Hlavní těžiště tvoří záznamy vystoupení z národního či evropského parlamentu 

doplněná o videa z tiskových konferencí strany. Jako zdroj dat pro výzkum bude tak 

v tomto případě využit „Denník SaS“, což je denní komentovaný výběr z aktivit SaS 

v médiích. Jelikož se nejedná o kompletní mediální monitoring (ten je na webu též 

přístupný), ale stranou zvolený výběr, odpovídá to stanovenému vymezení. Na začátku 

roku 2015 však strana ještě tento formát neprovozovala, a proto jako zdroj pro první 

zhruba čtyři měsíce roku 2015 bude využita webová sekce „Staršie správy“.  

                                                 
8 Ve své visi na webových stránkách hovoří strana v souvislosti s imigrační krisí a přístupem evropských 

elit dokonce o „pomýleném humanismu“, což je slovník typický spíše pro krajně pravicové radikálně 

euroskeptické strany. 
9 Citovaná programová pasáž o návratu k původním zásadám a hodnotám by se dala chápat i jako klasický 

eurorevisionistický postulát, ale z dílčích bodů programu nevyplývá, že by strana zastávala výslovné 

vracení se do některého z předchozích stádií integrace (např. do doby před Lisabonskou smlouvou). Jedná 

se tedy o poněkud naddimensovanou formulaci, která ne zcela přesně odráží konkrétní požadavky strany, 

které hovoří spíše o dílčích, avšak ne tolik radikálních, reformách aktuálního fungování EU. 
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3.1.3. Strana svobodných občanů 

Strana svobodných občanů, poslední dobou preferující zkrácený název Svobodní, 

jsou česká euroskeptická strana, jejíž míra euroskepticismu je konstantní již od založení 

v únoru 2009. Strana vyznávající pravicový liberalismus až libertariánství je od svého 

vzniku otevřeně tvrdě euroskeptická. Dá se též hovořit o tom, že euroskepticismus byl již 

při založení jejím hlavním definičním znakem a že zejména v prvních letech existence se 

profilovala jako single-issue party10 zaměřená právě na problémy spojené s evropskou 

integrací, zejména pak na Lisabonskou smlouvu. [Just 2017: 276] Toto zaměření souvisí 

i s okolnostmi vzniku strany. Svobodní byli totiž založení bývalými členy Občanské 

demokratické strany (ODS), která se sice dlouhodobě profilovala euroskepticky, ale 

zejména po odchodu Václava Klause z čela strany šlo o velmi umírněný 

euroskepticismus. Posledním impulsem ke vzniku nové strany, která se zformovala kolem 

ekonoma a blízkého spolupracovníka Václava Klause Petra Macha (dosud je předsedou 

strany), bylo, když kongres ODS v prosinci 2008 zaujal víceméně neutrální postoj 

k Lisabonské smlouvě. Strana tak začala nabízet více euroskeptickou alternativu na 

pravém pólu politického spektra. 

Od té doby se politická agenda Svobodných značně rozšířila, ačkoliv Evropská 

unie zůstává jedním z jejich klíčových a nejviditelnějších témat. Nepolevuje ani míra 

euroskepticismu, když sám předseda strany říká, že Unii nelze zreformovat a jedinou 

cestou je tedy vystoupení z ní. Do europarlamentních voleb 2014 šla strana se sloganem 

„Posvítíme si na euronesmysly“, který reflektuje soustavnou kritiku různých regulací, 

nařízení a zákazů přicházejících z evropských institucí. Strana tuto kampaň doprovázela 

příklady se zákazem klasických žárovek či normou na zahnutí banánů, která se ale 

nezakládá na skutečnosti a je mezi lidmi hojně šířenou smyšlenou zprávou (tzv. hoax). 

[Just 2017: 276] Tyto volby nakonec straně vynesly 5,24 % hlasů a jeden mandát pro 

předsedu strany. Tím se také strana velmi těsně kvalifikuje do stanovených měřítek 

relevance pro tuto studii, neboť v národních volbách se jí zatím nedaří získat mandát, 

ačkoliv se dlouhodobě objevuje ve volebních průzkumech, kde v některých případech 

dosahuje i hranice 5 % potenciálních hlasů. 

                                                 
10 Strana jednoho tématu, která se v programu i v kampani opírá o jedno silné téma, zatímco ostatním 

oblastem se buď vůbec nevěnuje, nebo je řeší pouze velmi povrchně a nepřikládá jim takový význam. 
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Ačkoliv strana ve svém euroskepticismu působí velmi koherentně a jednotně, 

najdeme v ní i vnitrostranický proud klonící se spíše k umírněnějšímu euroskepticismu, 

nicméně tyto hlasy nikdy v rámci strany nezískaly větší relevanci a z ideologicky 

vývojového hlediska, pokud jde o euroskepticismus, patří v tomto výzkumu Svobodní 

k velmi jednoznačně typologicky zařaditelným stranám bez ohledu na umístění v čase. 

[Just 2017: 277] V programovém prohlášení strany se mísí radikální euroskepticismus 

spolu s libertariánskými myšlenkami, což se odráží např. ve formulaci „EU není zárukou 

svobodné České republiky – omezuje svobody jednotlivce, upírá svobodu slova a projevu, 

z peněz všech podporuje názory, které jí vyhovují.“ V dalších programových ustanoveních 

Svobodní hovoří o nutnosti vyjednat pro všechny státy výjimku z nutnosti zavést euro, 

případně o možnostech pokračování evropské spolupráce, kde zcela nevylučují 

pokračování integračního projektu, ale volají po velmi zásadní reformě, případně 

kompletním „restartu“, tj. rozpuštění Unie a založení nového volnějšího celku. [Strana 

svobodných občanů 2017] I z těchto ustanovení je patrné, že se v programu nejedná 

o čistou formu radikálního euroskepticismu, ačkoliv rétorika strany svědčí spíše o opaku, 

stejně jako příslušnost k tvrdě euroskeptické frakci EFDD. Umírněnější program tak lze 

chápat i jako určité zasazení do reálného kontextu politiky. Jakkoliv tedy může být 

diskutabilní zařazení Svobodných do jedné z kategorií dle Szczerbiaka a Taggarta 

(a podobně jako u Alternative für Deutschland bychom se i zde s jistou výhradou mohli 

přiklonit k tvrdému euroskepticismu), dle Kopeckého a Muddeho můžeme stranu zařadit 

mezi eurorejekcionisty a dle typologie Flooda a Usherwooda mezi eurorevisionisty11. 

Z tohoto zařazení vyplývá, že Svobodní representují v tomto výzkumu radikálně 

euroskeptické strany. 

Data do výzkumu budou čerpány ze sekce „Články“ na webových stránkách 

strany. Tato sekce obsahuje i souhrnné články, které mapují vystupování Svobodných 

v médiích. Jelikož jsou tyto souhrnné články uvozené jako „Články, zmínky či citace…“, 

lze předpokládat, že se jedná o nefiltrovaný výběr všech zmínek o straně v médiích. 

Z tohoto důvodu nejsou tyto konkrétní články do výzkumu zahrnuty, neboť neodpovídají 

nastavenému vymezení datového souboru. 

                                                 
11 Pokud bychom odhlédli od programových dokumentů a hodnotili zejména vystupování strany, mohli 

bychom i v rámci této typologie hovořit o eurorejekcionismu. 



   

 

32 

  

3.1.4. Team Stronach für Österreich 

Team Stronach für Österreich (Tým Stronach pro Rakousko, zkráceně někdy 

uváděno jako Team Stronach) je rakouská strana založená rakousko-kanadským 

podnikatelem Frankem Stronachem v září roku 2012. Strana primárně vznikla jako 

protestní uskupení bojující proti establishmentu a tradičním politikům. Hlavními tématy 

strany bylo vystupování proti společné evropské měně, omezení byrokracie (nejen na 

evropské, ale i na domácí úrovni) a rozsáhlá daňová reforma. Team Stronach se poměrně 

rychle etabloval v nejvyšší politice, když se ke straně záhy přidala pětice stávajících členů 

parlamentu. To straně pomohlo následně uspět v několika zemských volbách a nakonec 

získat i 5,73 % hlasů v parlamentních volbách 2013, což straně vyneslo 11 mandátů 

v 183členném parlamentu. Po prudkém vzestupu a průzkumech přisuzujících straně 

i 12 % hlasů byl však takový výsledek vnímán spíše jako zklamání. V říjnu 2013, po 

pouhých dvou zasedáních parlamentu, se navíc Frank Stronach rozhodl odejít z aktivní 

politiky. Následkem toho se strana nezúčastnila voleb do EP v roce 2014 a s šesti poslanci 

v národním parlamentu, kteří z původně zvolené sestavy zůstali, je navíc otázkou 

budoucnost strany. [Schärdel a König 2014: 9] 

Pro tuto studii ovšem zůstává Team Stronach relevantní politickou silou. 

Zajímavý je navíc její vývoj v rámci euroskeptického smýšlení, kdy se strana po poměrně 

radikálním nástupu začala postupně umírňovat. Původně tato strana silně prosazovala 

odchod Rakouska z eurozóny a návrat k šilinku. Postupem času byl však tento postoj 

modifikován na zavedení flexibilních směnných kursů v rámci celé eurozóny a následný 

pomalý a postupný návrat k národním měnám. Euroskeptický postoj se tedy v názorech 

strany odráží především v řešení společné měny. Zajímavé též je, že se strana v programu 

prakticky vůbec nevěnuje tématu migrace. [Stratfor Worldview 2013] V aktuálním 

programu12 je věnována euru a Evropské unii poměrně rozsáhlá kapitola. Strana hned na 

začátku textu deklaruje, že jsou přesvědčenými Evropany a že vítají volný pohyb osob, 

zboží, služeb a kapitálu. Dosavadnímu projektu evropské integrace přisuzují velké 

úspěchy, ale vymezují se proti nárůstu byrokracie a případným snahám vytvářet 

nadnárodní „superstát“. [Team Stronach für Österreich 2013: 28–30] Z textu tak vyplývá, 

že Team Stronach podporuje integraci, která by se však neměla již více prohlubovat 

a mělo by dojít reformování a vylepšování stávajícího stavu. Velmi kritický, leč již ne tak 

                                                 
12 Základem je programový dokument vzniklý již k parlamentním volbám 2013, jehož text je mírně doplněn 

na webových stránkách strany. 
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radikální postoj, můžeme vidět v případě společné měny. Na základě toho lze stranu řadit 

mezi měkké euroskeptiky, europragmatiky13 a euroreformisty. V této studii tedy 

představuje zástupce umírněných euroskeptiků. 

Data do studie budou v případě strany Team Stronach für Österreich čerpány ze 

sekce „Nachrichten“ na jejich webu. 

3.2. Obsahová analýza 

Samotná obsahová analýza je prováděna, na základě rámce vytyčeného 

předchozími podkapitolami, pomocí kombinace kvalitativních a kvantitativních metod. 

Z čistě kvantitativního hlediska je v rámci datového souboru sledován počet článků (resp. 

jejich podíl na celkovém počtu) zaměřených na problematiku imigrace a imigrační krise. 

Článkem, který je pro účely výzkumu relevantní jako materiál hovořící o imigrační krisi, 

je takový článek, jehož jediným tématem je imigrace/imigrační krise, příp. takový článek, 

jehož je imigrace jedním z hlavních témat zastoupených v alespoň 40 % rozsahu textu, 

aby bylo možné následně relevantně hodnotit i názorové pozadí takového článku. Pokud 

se jedná o krátký text (do 150 slov), musí být imigrace jeho jediným tématem. 

Čistě kvalitativní metodou je naopak sledována motivace jednotlivých stran, 

kterou lze sledovat na pozadí jejich projevů o imigrační krisi. Kvalitativně je též 

sledovaný posun v obsahu programových dokumentů, což je, jak již bylo uvedeno výše, 

doplňkový ukazatel, a to vzhledem k tomu, že v rámci sledovaného období mnohdy strana 

nevydala žádný nový programový dokument, tudíž jde o analýzu, která navíc vybočuje 

z vymezeného časového rozsahu tím, že např. srovnává dokument vydaný před 

sledovaným obdobím s programovým dokumentem vydaným během něj apod. 

Kombinací obou metod pak probíhá analýza zaměřená na konkrétní obsah projevů 

jednotlivých stran směrem k imigraci a imigrační krisi. V rámci této dílčí analýzy jsou 

zkoumány všechny články zaměřené na migraci a jsou vyhodnocovány jednotlivé postoje, 

které jsou v daných článcích representovány, stejně jako motivace, proč daný výstup 

vzniknul (vlastní návrh řešení, reakce na vládní politiku atp.). Aby bylo možné tato 

                                                 
13 Klasifikace dle Kopeckého a Muddeho se u Teamu Stronach jeví jako poměrně problematická, neboť 

strana stojí na pomezí obou základních definičních kategorií. Klíčové je, že jí zcela legitimně můžeme 

chápat jako eurooptimistickou, neboť i přes všechny výhrady k aktuálnímu stavu integrace jsou programové 

teze formulované poměrně optimisticky, což vyvolává dojem, že strana dané problémy nevnímá jako zcela 

zásadní a volájící po rychlých řešeních. Z pohledu strany to jsou spíše příležitosti k budoucímu postupnému 

zlepšování Unie, ačkoliv jsou vymezené negativně. 
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zjištění lépe komparovat, jsou převáděna na číselné hodnoty, a to podle toho, jaký postoj 

k imigraci a imigrační krisi zaujímají. Následně jsou porovnávány jednotlivé průměry. 

Přiřazované číselné hodnoty stejně jako klíč k jejich interpretaci blíže představuje tabulka 

č. 3 uvedená níže. 

Pro úplnost je nutno uvést, že některé strany uvádějí ve sledovaných rubrikách 

také video obsah. I tento typ příspěvků je zařazen do datového souboru a platí pro něj 

obdobná pravidla jako pro textové výstupy. Jediným rozdílem zde je, že měřítkem pro 

krátké video zde není rozsah do 150 slov jako u textu, ale celková stopáž pod dvě minuty. 

Tabulka č. 3: Hodnoticí škála příspěvků o imigraci 

Hodnota Definice 

1 

Materiál nemá ambici přicházet s racionálními návrhy, spíše přichází 

s poplašnými negativními zprávami o imigrantech, staví na emocích 

a presentuje velmi zjednodušené a zobecňující závěry či soudy. Takové 

postoje také mohou hraničit s xenofobií. Tímto číslem je hodnocen též 

zdánlivě věcný materiál založený na argumentačních faulech a emocích.  

2 

Materiál presentuje vlastní návrhy strany, které se více než na řešení 

problému soustředí na následky. Takový postup je zarámován negativním 

přístupem k řešení problému migrace směřující k tvrdým opatřením 

zaváděným plošně vůči všem migrantům. Migraci vnímá jako obecně 

problematickou, nepřipouští positiva či možná ne tolik radikální řešení. 

Podstatné ale je, že formuluje konkrétní myšlenky a opatření, nikoliv 

obecný odpor vůči migrantům. 

3 

Jádrem materiálu není vlastní návrh, ale vymezení se vůči některému 

z vládních, unijních či jiných návrhů na konstruktivní řešení problémů 

s migrací.14 Tento výstup nemusí explicitně vyjadřovat vlastní postoj strany 

jakožto protiklad ke kritisovanému, podstatné je, že do diskuse o imigraci 

vstupuje s kritickým, negativně postaveným příspěvkem. Takový výstup 

může též obsahovat vlastní postoj strany jako doplnění. Není-li však takový 

postoj výrazně radikální, aby zasluhoval vlastní kategorisaci, zůstává pro 

zařazení k této hodnotě klíčové, že hlavní motivací celého příspěvku je 

právě reakce na jiný návrh. 

                                                 
14 Pokud se strana nesouhlasně vyjadřuje k návrhu, který representuje spíše postoje, které bychom v této 

studii mohli klasifikovat číslem 1 či 2, bude takový postoj klasifikován pod číslem 4. 
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4 

Jádrem materiálu není vlastní návrh, vyjádření podpory některému 

z vládních, unijních či jiných návrhů na konstruktivní řešení problémů 

s migrací.15 Tento výstup nemusí explicitně vyjadřovat vlastní postoj strany 

jakožto zcela shodný s komentovaným, podstatné je, že do diskuse 

o imigraci vstupuje s oceňujícím, positivně postaveným příspěvkem. 

5 

Materiál presentuje vlastní návrh strany, který představuje možné řešení 

příčin imigrační krise, případně se věnuje možnostem, jak zlepšit situaci 

ohledně již dorazivších migrantů, přičemž tyto názory presentují positivní 

přístup k řešení problému imigrace. Podstatné je, že formuluje konkrétní 

myšlenky a opatření, nikoliv obecnou otevřenost vůči migrantům. 

6 

Materiál je jednoznačně promigrantský, bez ambice přispět do racionální 

diskuse. Přehlíží jakékoliv negativní aspekty situace a za použití emocí 

namísto racionálních argumentů či dostatku relevantních informací 

prosazuje politiku prakticky neomezeného přijímání migrantů. Ze své 

podstaty se tak nejedná o příspěvek do věcné diskuse. 

Tabulka č. 4: Velikost datového souboru 

Měsíc 

Strana 

C: příspěvků celkem; M: z toho příspěvků o migraci 

AfD SaS Svobodní Team Stronach 

C M C M C M C M 

01/2015 27 2 8 0 28 0 26 0 

02/2015 25 2 10 0 30 0 28 1 

03/2015 38 3 13 0 22 1 42 1 

04/2015 24 3 18 0 29 1 31 0 

05/2015 20 2 34 3 23 4 38 2 

06/2015 23 1 37 5 35 3 29 0 

07/2015 28 1 35 1 17 3 43 1 

08/2015 32 11 26 1 28 4 46 5 

09/2015 44 16 28 6 28 10 91 28 

10/2015 31 7 30 1 24 1 66 6 

11/2015 28 4 35 1 29 1 93 8 

12/2015 31 1 28 2 20 2 56 6 

01/2016 36 6 36 2 28 2 47 6 

02/2016 30 6 37 2 25 2 57 8 

03/2016 29 3 30 0 22 0 62 8 

04/2016 32 0 33 1 27 0 63 7 

05/2016 30 4 37 0 24 1 64 3 

06/2016 37 8 32 0 19 0 42 2 

07/2016 31 4 28 0 13 0 40 1 

08/2016 39 2 32 0 16 0 45 3 

09/2016 34 2 30 0 11 0 38 1 

Celkem 649 88 597 25 498 35 1047 97 

                                                 
15 Pokud se strana souhlasně vyjadřuje k návrhu, který representuje spíše postoje, které bychom v této studii 

mohli klasifikovat číslem 1 či 2, bude takový postoj klasifikován pod číslem 3. 
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Tabulka č. 4 ukazuje, že datový soubor je co do celkové četnosti příspěvků 

poměrně vyvážený. Větší odchylku směrem nahoru vykazuje Team Stronach 

für Österreich. Je to způsobené zejména odlišným charakterem zpráv, které tato strana 

publikuje ve zvolené sekci svého webu. Zatímco ostatní strany publikují rozsáhlejší 

články, Team Stronach ve většině případů sahá jen k poměrně krátkým komentářům či 

reakcím. Tento formát je volen zejména tehdy, když se strana vyjadřuje k některému 

z návrhů vládní koalice. To většinou odpovídá klasifikaci číslem 3 nebo 4 v této analýze. 

Právě z toho důvodu není trochu odlišný přístup této strany překážkou pro relevanci 

výzkumu. Pokud Tem Stronach formuluje vlastní myšlenky a návrhy, zveřejňuje k tomu 

plnohodnotné články, tudíž to v řádné klasifikaci materiálů, které nejsou postavené na 

unijních či vládních, nepředstavuje žádný problém. 

3.2.1. Četnost zmínek o imigraci 

Prvním ukazatelem, který můžeme sledovat již na základě dat z tabulky č. 4, je 

samotná četnost příspěvků věnujících se problematice imigrační krise. Tento ukazatel 

nám může odhalit, na kolik je téma imigrace pro jednotlivé euroskeptické strany důležité 

a přitažlivé a kolik prostoru mu tedy ve své agendě věnují. 

Již z pohledu na absolutní hodnoty je jasně vidět rozdíl mezi stranami v zemích 

málo zasažených imigrací a v zemích, které se staly hlavním cílem migrantů. Zatímco 

u zemí pociťujících krisi spíše v teoretické rovině můžeme sledovat, že imigrace není pro 

euroskeptické strany až natolik zásadní téma a objevuje se zejména v dobách obecně 

zvýšeného politického zájmu o imigrační agendu, v zemích potýkajících se s krisí tvoří 

tato problematika značnou část každodenní poltické agendy stran. Pohled do absolutních 

čísel také odhalí, že, nehledě na zemi, se imigrační krisi dostávalo největší pozornosti 

v srpnu a v září roku 2015. Toto zjištění koreluje se statistikou celkové migrace v grafu 

č. 2, podle které byl vrcholem celé krise právě září a říjen 2015. Posun o jeden měsíc proti 

této statistice je vysvětlitelný jednak tím, že právě v předcházejícím měsíci se již hovořilo 

o vyhlídce kulminace počtu imigrantů a jednak tím, že s nepříznivým vývojem situace se 

znovu začíná diskutovat problematika tzv. imigračních kvót16 a následný návrh na 

přerozdělování migrantů na dobrovolné bázi. 

                                                 
16 Návrh Evropské komise na solidární přerozdělování migrantů mezi členské státy EU s cílem ulevit Itálii 

a Řecku od náporu nově přicházejících utečenců. Tento návrh se objevil v dubnu 2015 a poté, co byl 

některými státy zamítnut, objevil se znovu v modifikované podobě v létě téhož roku. Ačkoliv byl tento 

návrh založený na dobrovolné účasti schválen, v praxi systém de facto selhal.  
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V následujícím grafu č. 5 je zachyceno porovnání podílu příspěvků o imigraci ve 

zkoumaných výstupech jednotlivých stran. Pro větší přehlednost jsou tato data 

presentována za jednotlivá čtvrtletí. Pokud se podíváme na tyto podíly v celkovém úhrnu, 

věnovala imigraci ve zkoumaném období největší prostor Alternative für Deutschland. 

V případě této strany se imigraci věnovalo celkem 13,56 % ze všech zkoumaných 

příspěvků, což je v průměru o něco málo více, než každý desátý příspěvek uveřejněný na 

webu strany. Následuje Team Stronach für Österreich s 9,27 % příspěvků, dále Strana 

svobodných občanů se 7,03 % a nejméně prostoru imigraci ve zkoumaném období 

věnovala Sloboda a Solidarita s 4,19 % příspěvků. I zde je patrný rozdíl mezi zeměmi 

více zasaženými imigrační krisí a těmi, které se nemusely potýkat s tak velkými počty 

migrantů. Za povšimnutí též stojí, že v rámci obou skupin vymezených mírou migrace, 

vždy převládají strany, které byly do výzkumu zařazeny jako radikálně euroskeptické. 

Graf č. 5: Čtvrtletní podíl příspěvků o imigraci u jednotlivých stran 
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Čtvrtletní rozbor nám nabízí ještě trochu jiný pohled na frekvenci příspěvků 

o imigraci. Ukazuje nám, že zatímco samozřejmě platí, že dlouhodobě se imigraci nejvíce 

věnují strany ze zemí, které se s tímto problémem potýkají nejvíce, v dílčích srovnáních 

to ne vždy platí. Zatímco zájem stran z Německa a Rakouska o problematiku migrace je 

trvalý, strany z České republiky a Slovenska vykazují velmi kolísavý zájem, a tak vedle 

kvartálů, kdy nemají žádný či téměř žádný výstup věnující se migraci, jsou kvartály, kde 

patří v tomto směru spíše k aktivnějším. Patrné je to zejména v druhém a třetím kvartálu 

roku 2015. Tento výkyv indikuje, že se tyto strany v rámci tématu aktivisují zejména 

v reakci na dění na evropské scéně, neboť začátkem roku 2016, kdy je samotná krise stále 

ještě aktuálním tématem, ale již se tak intensivně neřeší problematika kvót, jejich aktivita 

značně upadá. Tento poznatek je důležitý pro následnou analýzu konkrétního obsahu, 

která nám tuto domněnku může potvrdit či vyvrátit. 

Nad rámec dat, která lze vyčíst z grafu, je ještě na místě uvést údaje z měsíce září 

2015, kdy se všechny strany spolu s vrcholící imigrační krisí svorně věnují tomuto tématu 

nejvíce. Alternative für Deutschland v tomto měsíci věnovala imigraci 36,36 % procent 

všech svých příspěvků ve sledované sekci webu, což téměř stejně jako Strana svobodných 

občanů s 35,71 %. S mírným odstupem si v tomto měřítku stojí Team Stronach für 

Österreich s 30,77 % a nejméně se v září 2015 imigraci věnovala Sloboda a Solidarita 

s podílem 21,43 %, což je i tak pro tuto stranu měsíc, kdy tématu věnovala nejvíce 

prostoru. Zde lze znovu pozorovat, že kromě již zmíněného efektu míry imigrace v dané 

zemi, hraje výraznou roli míra euroskepticismu strany, kdy radikální euroskepticismus 

motivuje stranu v určitých obdobích k větší aktivitě v tématu migrace. 

3.2.2. Motivace projevů k imigrační krisi 

V návaznosti na zjištění a nastolené otázky v předcházející podkapitole se nyní 

pojďme podívat na konkrétní motivace, které jednotlivé strany vedou k tomu, aby se 

k imigrační krisi vyjádřily. 

Alternative für Deutschland se k imigrační krisi vyjadřuje nejčastěji (dle podílu 

na celkovém počtu analyzovaných příspěvků) ze sledovaných stran a zároveň také nabízí 

nejširší škálu motivací, které k tomuto jednání vedou. V samotném začátku sledovaného 

období je patrné, že se tato strana o téma imigrační krise zajímá zejména proto, že se 

v Německu jedná o velmi živé téma. AfD se tak do této debaty připojuje s vlastními 

návrhy jak čelit blížící se silné imigrační vlně. Když na jaře 2015 přichází již výše 
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zmiňovaná debata o imigračních kvótách, je to pro stranu významný impuls a až do 

kulminace imigrační vlny se stranický diskurs jasně drží kritiky Evropské unie. Dá se říci, 

že v tu dobu AfD nevydává žádná jiná stanoviska, než ta, jejichž primární záminkou je 

kritika EU a lze tak hovořit o euroskeptickém pozadí jejích vyjádření. Od srpna 2015 až 

do konce roku však můžeme sledovat nový směr vývoje – s vrcholem krise a nastalou 

velmi turbulentní politickou situací kolem tohoto tématu směřuje strana své snažení 

zejména k presentaci poměrně radikálních návrhů, které klade do oposice vůči oficiální 

vládní (a také unijní) politice. Zde tedy můžeme mluvit o tom, že zapojení se do debaty 

o imigrační krisi je v těchto měsících motivováno zejména faktory spojenými s profilací 

strany jako pravicově populistické až krajně pravicové. Motiv Evropské unie, potažmo 

euroskepticismu, zde nehraje až tak velkou roli a cílem je oslovit primárně protimigračně 

založené voliče. Větší důraz na kritiku Evropské unie jako takové se znovu objevuje až 

v roce 2016. Po celou sledovanou část roku se hojně mísí také s kritikou německé vlády, 

avšak vzhledem k silné posici německé kancléřky Angely Merkel v rámci Evropské unie, 

se tyto dvě kritické linie mnohdy zcela přirozeně prolínají. 

Sloboda a Solidarita vykazuje ve sledovaném období dvě hlavní motivace, které 

tvoří podtext jejího zapojení do debaty o imigrační krisi. Prvně se ke krisi začíná 

vyjadřovat v době, kdy je v Evropské unii nastolena otázka imigračních kvót. Strana to 

však primárně nevyužívá jako příležitost k mohutné kritice Unie (ačkoliv i ta dostává svůj 

prostor), nýbrž na pozadí kvót a jejich odmítnutí přichází s vlastními konstruktivními 

návrhy na řešení příčin krise. Zde může hrát roli i již výše zmíněné zaměření strany 

zejména na kritiku eurozóny a nikoliv na trvalou kritiku EU jako takové. Ve chvíli, kdy 

krise vrcholí a je jasné, že dosavadní politika Unie selhává, začíná být z příspěvků SaS 

patrné, že vyjádření k situaci jsou nyní primárně motivovány samotným vymezením se 

vůči Evropské unii a její aktuální politice. Od března 2016 se pak strana, s výjimkou 

jednoho dubnového příspěvku, ke krisi vůbec nevyjadřuje. Zde je cenné podívat se na 

problematiku z druhé strany a pokusit se pochopit z jakého důvodu. Hlavní příčinou jsou 

totiž slovenské parlamentní volby proběhlé 5. března 2016. Strana se bezprostředně po 

volbách a umístěním na druhém místě za vítěznou stranou SMER – sociálna demokracia 

zaměřuje na domácí situaci a na formování nové vládní koalice. Poté, co nakonec skončila 

v oposici, se od samého začátku zaměřila na kritiku staronových vládních řad a některé 

causy s nimi spojené. Ukazuje to, že téma migrace není pro Slobodu a Solidaritu natolik 
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významné, aby se na něm snažila politicky profilovat a hlavně aby se jím jakkoliv vůbec 

zabývala, pakliže to politická situace v zemi výslovně nežádá. 

Strana svobodných občanů je ve využití tématu migrace podobně aktivní jako 

Sloboda a Solidarita. Stejně jako u SaS, i zde můžeme vidět dvě hlavní motivace. Ta první 

je velmi okrajová a projevuje se na začátku sledovaného období. Ve chvíli, kdy je 

imigrace etablovaným společenským a mediálním tématem, snaží se Svobodní oslovit 

voliče se zcela alternativním postojem. Nepřichází tak ani s podporou imigrace, ani 

s jednoznačnou a přímočarou kritikou, ale snaží se k tématu vyjadřovat poměrně obšírně 

a obecně bez poukazování na konkrétní situaci. V době, kdy se objevují imigrační kvóty, 

se ale naplno projevuje motivace, která je pro Svobodné typická v celém zbytku 

sledovaného období – radikální vymezení se vůči Evropské unii. Zde tedy 

euroskepticismus Svobodných hraje významnou roli a dá se říct, že imigrace je zde jen 

zástupný problém, přes který může strana Unii tvrdě kritisovat. Z tohoto důvodu upadá 

zájem strany o téma migrace v podobné křivce, s jakou obecně ustupovala hlavní debata 

o kvótách na příjem migrantů. 

U strany Team Stronach für Österreich můžeme ve sledovaném období vysledovat 

celkem tři hlavní motivace. Ta první je pro stranu klíčovou zhruba až do září 2015. Strana 

v tomto období reaguje na to, že je migrace v silně zasaženém Rakousku důležitým 

tématem a snaží se na politické scéně profilovat jako někdo, kdo přichází 

s konstruktivními a smysluplnými řešeními. Ve chvíli, kdy je na podzim 2015 jasné, že 

situace v zemi je poměrně kritická, je i znatelný posun v hlavní motivaci, s jakou do této 

debaty Team Stronach nyní vstupuje. Jako parlamentní oposiční strana se nyní plně 

zaměřuje na kritiku vlády prostřednictvím postojů k imigrační krisi. Spolu s tím kritisuje 

také Evropskou unii. Tato dvojice motivací potom straně zůstává až do konce 

sledovaného období. Již téměř nepřichází s vlastními návrhy, projevy o imigrační krisi 

stojí na vymezení se vůči vládě a vůči EU. 

3.2.3. Obraz imigrace v projevech stran 

Tato podkapitola se věnuje konkrétnímu obsahu, který se v projevech stran 

objevuje. Výzkum se zaměřuje především na charakter jednotlivých projevů, který je 

sledován a hodnocen na šestistupňové škále dle metodiky popsané výše. V případě, kdy 

je pro ucelenost informací potřeba odkázat na konkrétní analyzovaný příspěvek, je tak 

činěno prostřednictvím poznámky pod čarou. Tato odlišná metoda odkazování na zdroje, 
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než jak tomu bylo dosud činěno, je zvolena pro udržení větší přehlednosti. Všechny takto 

uvedené odkazy jsou zkontrolované a platné ke dni 10. 5. 2017. 

Alternative für Deutschland nabízí poměrně zajímavý vzorek dat s vysokým 

rozptylem – v projevech této strany najdeme jak téměř až xenofobní příspěvky, tak 

i poměrně konstruktivní návrhy na řešení příčin krise. Toro rozložení je zachyceno 

v grafu č. 6, který sleduje četnost jednotlivých hodnoticích kategorií. Z grafu jednoznačně 

vyplývá, že projevy z positivního spektra hodnocení jsou sice zastoupeny, ale skutečně 

pouze ve značné menšině. Projevům AfD směrem k imigraci tak jednoznačně dominuje 

kritický tón kárající vládu či Evropskou unii. Jak již bylo poznamenáno v podkapitole 

výše, v případě Německa je tento kritický proud v obou případech mnohdy cílen na 

německou kancléřku Angelu Merkel, čili zde v některých případech není tak jednoznačně 

rozlišitelné, zda se strana snaží vymezovat především vůči Unii či vůči vládě. Dalším 

výrazným obsahovým rysem projevů AfD je obecná kritika migrace a volání po tvrdých 

opatřeních, avšak za povšimnutí též stojí, že poměrně podstatnou část zabírají i projevy 

hodnocené číslem 1. AfD se tak ve vztahu k imigrační krisi profiluje jako poměrně 

radikální strana. 

Graf č. 6: Četnost jednotlivých hodnocení u Alternative für Deutschland 

 

Je nepochybně zajímavé podívat se na to, co přesně tvoří onu výchylku směrem 

k hodnoticí kategorii 5. Jedná se o návrh, který se snaží prosadit zavedení tzv. kanadského 

modelu imigrační politiky17, se kterým AfD aktivně vystupuje na začátku sledovaného 

                                                 
17 Kanadský imigrační model je komplexně řízený a vysoce selektivní systém orientovaný na vytěžení 

užitečného lidského kapitálu, který může migrace přinést. Takový systém je postavený mj. na sdílené 

odpovědnosti, kdy se, v případě Kanady, na odpovědnosti za migraci dělí úřady na federální 

i státní/teritoriální úrovni, stejně jako konkrétní podniky zaměstnávající migranty. [Canada 2016] 
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období a snaží se tak nabídnout řešení, které by dalo migraci jakýsi nový řád, aniž by jí 

plošně odmítalo či pošlapávalo lidská práva.18 Je důležité také zmínit, že tato myšlenka 

se objevuje i v některých dalších projevech strany, nicméně nikoliv jako nosný bod, ale 

spíše jako jednověté připomenutí v závěru některého z příspěvků tvrdě kritisujících 

dosavadní vládní či unijní politiku. 

Daleko signifikantnější pro projevy AfD je však zcela opačný pól. Zde se tematika 

různí, avšak společného jmenovatele bychom našli především v konkrétních členech 

strany. Projevy hodnocené číslem 1 mají totiž zpravidla osoby, jejichž výstupy v drtivé 

většině spadají právě do této kategorie a patrně tak fungují jako representanti velmi 

radikálního křídla strany. Názorovým representantem této frakce je v menší míře bývalý 

žurnalista Armin-Paul Hampel a zejména pak profesor politické ekonomie Jörg Meuthel, 

který je od července 2015 jedním z předsedů strany (spolu s již výše zmíněnou Frauke 

Petry). Hampel ve svých příspěvcích např. manipulativně míchá napojení některých 

německých mešit na peníze ze Saudské Arábie spolu s imigrační krisí a hovoří 

o kulturním imperialismu saudského wahhábismu19, ačkoliv se v zásadě jedná o dva 

samostatné problémy. Je také autorem argumentačně velmi pozoruhodného pamfletu vůči 

kancléřce Angele Merkel, kde obviňuje její vládu z rozvrácení celé země s cílem získat 

pro kancléřku Nobelovu cenu míru či post generální tajemnice OSN.20 Názory Jörga 

Meuthela jsou potom pro nepoučeného občana daleko nebezpečnější, neboť často šíří 

poplašné či obecně pobuřující zprávy nezakládající se na pravdě. To např. když uvádí, že 

migranti dostávají sociální podporu vyšší, než je průměrný příjem běžné německé 

domácnosti, nebo že vláda zestátňuje soukromé bydlení a vystěhovává původní majitele 

na ulici za účelem ubytování migrantů.21 Stejně lze hodnotit i zprávu, že trestné činy jsou 

migrantům systematicky odpouštěny, neboť těchto skutků je takové množství, že policie 

je nestíhá řešit.22 

                                                 
18 http://web.archive.org/web/20161125145516/https://www.alternativefuer.de/bernd-lucke-zum-

zuwanderungsrecht/ 
19 http://web.archive.org/web/20161125155944/https://www.alternativefuer.de/hampel-saudis-wollen-

200-moscheen-deutschland-aber-null-fluechtlinge-im-eigenen-land/ 
20 http://web.archive.org/web/20161125153256/https://www.alternativefuer.de/paul-hampel-dies-ist-

nicht-das-territorium-fuer-alle-land-sondern-deutschland/ 
21 http://web.archive.org/web/20161125145015/https://www.alternativefuer.de/meuthen-jetzt-geht-es-die-

grundrechte/ 
22 http://web.archive.org/web/20161125151145/https://www.alternativefuer.de/meuthen-kapitulation-des-

rechtsstaats/ 
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Většina článků z hodnoticí kategorie 2 a 3 potom svým obsahem nijak zvlášť 

nepřekvapí. V případě kritických článků jde o klasické poukazování na nefungující, občas 

doplněné o stručnou zmínku s vlastním řešením. Právě vlastní řešení se s postupující krisí 

velmi rychle posunuly k hodnoticí kategorii č. 2. Strana postupně resignuje na jakékoliv 

rozlišování mezi ekonomickými migranty a uprchlíky, stejně jako na snahy 

o konstruktivní řešení a přechází na prosté náměty s totálním uzavíráním hranic 

a stavěním hraničních plotů. Nad tyto relativně typické návrhy, které bylo během krise 

možné zaznamenávat i od podobně naladěných politiků v jiných zemích, poměrně 

vystupuje velmi specifický koncept, který v srpnu 2016 představila Alice Elisabeth 

Weidel. Ta navrhuje omezení volného pohybu osob s cílem zamezit migrantům cestu za 

štědrými sociálními systémy. To má být učiněno tak, že k volnému pohybu budou 

oprávněni pouze zaměstnaní lidé či osoby samostatně výdělečně činné.23 Weidel už však 

bohužel nedodává, jak by přesně tento šikanózní systém fungoval, ani jak by to přesně 

napomohlo řešení imigrační krise, když by to automaticky znamenalo zadržování 

neomezeného počtu migrantů ve vstupních zemích. 

Abychom lépe prohlédli do obsahových posunů v projevech Alternative für 

Deutschland, podívejme se na graf č. 7, který zachycuje průměrné hodnoty projevů strany 

dle vymezené hodnoticí škály. Tento graf, stejně jako obdobné grafy u dalších stran, opět 

pracuje s čtvrtletními intervaly. Důvodem zde je jednak větší přehlednost, ale především 

větší relevance v porovnání mezi jednotlivými průměry. Kdybychom vedle sebe postavili 

jednotlivé měsíce, kdy se mnohdy stává, že v jednom měsíci je hodnoceno třeba deset 

příspěvků a v následném měsíci jen jeden, mohl by být takovým „průměrem z jednoho 

čísla“ zkreslený trend, který lze z grafu pozorovat. 

Z grafu č. 7 je zřejmé, že se v průběhu času projevy strany radikalisují. Na první 

pohled mohou být překvapivé první dvě čtvrtletí, kdy se strana pohybuje na hranici 

positivní poloviny hodnoticí škály. V souvislosti s informacemi představenými v kapitole 

3.1.1. to ale koresponduje s původně poměrně umírněnějším profilem strany. Radikalisaci 

ve třetím kvartálu roku 2015 pak právě lze vysvětlovat nejen vrcholící imigrační krisí 

a kritickou situací, ale právě i novým vedením strany počínaje červencem 2015. Od této 

chvíle ze studovaných příspěvků zcela mizí positivní či konstruktivní přístup, naopak 

přibývá argumentačně plytkých a generalisujících projevů. Po odeznění hlavního náporu 

                                                 
23 https://www.afd.de/weidel-personenfreizuegigkeit-nur-fuer-arbeitnehmer-und-selbststaendige/ 
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krise se rétorika strany vrací více ke kritice vládních řad, ale z dalšího vývoje lze soudit, 

že projevy této strany trvale zůstávají v radikálnější poloze. 

Graf č. 7: Průměrné čtvrtletní hodnocení příspěvků Alternative für Deutschland 

 

Poněkud odlišný přístup k problematice imigrační krise přináší strana Sloboda 

a Solidarita. To je patrné z grafu č. 8, kde vyčteme, že pro stranu je typická názorová linie 

vymezující se vůči aktuální politice Evropské unie ve věci imigrační krise. Pakliže strana 

vyprodukuje odlišný typ výstupu, převažují tendence se snahou přinášet vlastní 

konstruktivní řešení. 

Graf č. 8: Četnost jednotlivých hodnocení u Slobody a Solidarity 

 

3,29
3,00

2,46
2,25

2,80

2,42 2,38

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016

P
rů

m
ěr

n
é 

h
o

d
n

o
ce

n
í p

ří
sp

ěv
ků

Čtvrtletí

0

3

16

3
4

0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1 2 3 4 5 6

P
o

če
t 

p
ří

sp
ěv

ků

Hodnoticí kategorie



   

 

45 

  

Je skutečně nutné zdůraznit, že výstupy zařazené do hodnoticí kategorie 3 a 4 se 

zaměřují na návrhy Evropské unie. K vládní politice se ve vztahu k imigrační krisi tato 

strana prakticky vůbec nevyjadřuje. V případě unijní politiky pak dominují dvě hlavní 

témata – nesouhlas vyjadřuje SaS zejména s politikou imigračních kvót (tato kritika je 

někdy také cílena jmenovitě na Angelu Merkel), což je téma, které v negativní konotaci 

prostupuje všemi zkoumanými stranami, souhlasně se strana naopak staví ke snahám 

Unie bojovat s převaděči uprchlíků, kteří si z této situace dělají velmi výhodný obchod. 

Nutno dodat, že ačkoliv se tématu převaděčství Unie skutečně nějaký čas intensivněji 

věnovala, pouze strany SaS a Team Stronach této problematice také věnovaly pozornost. 

Z tohoto důvodu je také součet příspěvků v grafu o jeden vyšší, než by dle počtu 

příspěvků o migraci měl být. Je to dáno tím, že jeden z článků sestává z dvou vyvážených 

částí, kde jednak dochází ke kritice imigračních kvót a na druhé straně je podporována 

snaha Unie bojovat právě proti převaděčství.24 Tento článek tak byl hodnocen číslem 3,5, 

což je do statistik zaneseno jako dvojice čísel 3 a 4. 

U Slobody a Solidarity je podstatným ideologickým prvkem liberalismus 

vycházející z jejich primární politické orientace. Právě liberalismus se projevuje v jejím 

relativně citlivém přístupu k jakýmkoliv možným omezením, kterými by někdo chtěl řešit 

nastalou imigrační krisi. Projevuje se to např. v odmítání jakýchkoliv zásahů do systému 

volného pohybu osob25 či v nesouhlasu s projektem na stavbu hraničního plotu 

v sousedním Maďarsku26. Jistě to má svůj podíl i na tom, že se tato strana ve sledovaném 

období ani jednou neuchýlila k výrokům, které by bylo nutné analyticky zařadit do 

kategorie číslo 1.  

                                                 
24 http://www.strana-sas.sk/r.-sulik-vitam-rozhodnutie-eu-bojovat-proti-prevadzacstvu- som-zasadne-

proti-kvotam/3514 
25 http://www.teraz.sk/slovensko/sas-sulik-minischengen-reakcia/167144-clanok.html 
26 http://www.strana-sas.sk/sas-odmietame-stavanie-novych-zeleznych-opon/3649 
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Graf č. 9: Průměrné čtvrtletní hodnocení příspěvků Slobody a Solidarity 

 

Interpretovat data v časové řadě zachycené v grafu č. 9 je u Slobody a Solidarity 

mírně komplikované. Je to v prvé řadě způsobeno relativně malému prostoru, který ve 

svých projevech SaS imigraci věnuje. Z toho důvodu jednak zcela chybí jakákoliv 

měřitelná data pro první a poslední kvartál sledovaného období a navíc údaj pro druhý 

kvartál 2016 není ničím jiným, než prostou hodnotou jediného příspěvku, které se v tomto 

období v datovém souboru objevuje. Kvůli tomu lze jen velmi obtížně hodnotit nějaký 

dlouhodobý trend. S určitostí lze říci, že i u Slobody a Solidarity se projevuje efekt 

vrcholu imigrační krise tím, že v té době se její projevy daleko více blíží nižším číslům 

na hodnoticí škále. Mimo tento výkyv se ale průměrné hodnocení pohybuje vždy na číslu 

3 či výše, což indikuje skutečnost, že SaS k problematice migrace přistupuje zodpovědně 

a do jisté míry by se dalo říci, že i positivně. Dá se tedy předpokládat, že tyto postoje 

přetrvají i v budoucnu, ačkoliv, jak již bylo rozebráno výše, není zrovna tato problematika 

některou ze stranických priorit. 

Strana svobodných občanů se také, podobně jako SaS, profiluje jako pravicově 

liberální či dokonce jako libertariánská. V tomto případě se však nedostavuje podobný 

vliv na migrační politiku jako u slovenského protějšku, tudíž se u Svobodných setkáváme 

i s iracionálními výpady proti migrantům, na které je nahlíženo jako na jednu 

nebezpečnou homogenní skupinu. Radikální vyhraněnost některých příspěvků je patrná 

také z přehledu četnosti jednotlivých hodnocení, který presentuje graf č. 10. Tento přístup 
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bychom mohli přisuzovat buď radikálnějšímu založení tvrdě euroskeptické strany, 

případně také tomu, že se jedná o neparlamentní stranu, která tak nemá potřebu býti 

konstruktivní oposicí a vyhraněnějšími názory se snaží oslovit nové protimigračně 

zaměřené voliče, kteří jinak nemají příliš jiných možností, pakliže nechtějí volit krajně 

pravicové strany apod. 

Graf č. 10: Četnost jednotlivých hodnocení u Strany svobodných občanů 

 

Z grafu je patrné, že i přes tyto, dalo by se říci, excesy, je orientace Svobodných 

v otázce migrace zcela jasná. Jednoznačně převládá drtivá kritika směrem k Evropské 

unii a její imigrační politice, zejména pokud jde o imigrační kvóty. V tomto ohledu není 

ve zkoumaném souboru jediný příspěvek, který by se s čímkoliv takovým alespoň 

ztotožňoval. Do positivního spektra příspěvků lze zařadit alespoň stať místopředsedy 

Svobodných Radima Smetky, který se poměrně rozvážně a racionálně rozmýšlí nad 

krátkodobými, střednědobými a dlouhodobými úkoly k řešení imigrace27. V rámci 

rétoriky Svobodných, která je orientovaná na v zásadě nekonstruktivní kritiku EU, je 

tento článek svou konstruktivností i celkovým přístupem velmi vzácnou výjimkou. I tak 

je ale zřejmé, že imigrace je pro Svobodné v první řadě spíše zástupným problémem 

a záminkou k další kritice EU. 

Podíváme-li se konkrétně na oba příspěvky zařazené do kategorie 1, najdeme mezi 

nimi jednak článek zaměřený zejména na emoce, který se snaží navodit dojem, že všichni 

migranti, kteří míří do Evropy, jsou nepřátelští vůči ženám28, a také jeden zcela 

                                                 
27 https://www.svobodni.cz/clanky/radim-smetka-5-okamzitych-kroku-pro-reseni-imigrace/ 
28 https://www.svobodni.cz/clanky/frantisek-matejka-migranti-boji-se-jich-zeny-z-vlastniho-kulturniho-

prostredi-nedivme-se-evropanum/ 
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bezprecedentně generalisující příspěvek od místopředsedy strany Karla Zváry. Ten ve 

svém vyjádření sortuje migranty dle národnosti a dle toho jim přiřazuje vlastnosti i míru 

toho, na kolik jsou u nás žádaní. Dozvídáme se tak, že na jedné straně jsou pracovití 

Vietnamci a Ukrajinci, které tu chceme, a na druhé straně všichni aktuální migranti 

z arabských zemí, kteří chtějí žít na sociálních dávkách, nikdy nebudou pracovat 

a nechceme je tu.29 Autor se navíc ve své snaze vyvolat dojem kvalitní argumentace 

uchyluje k dalším zjednodušením, nepřesnostem a omylům, když například hovoří o tom, 

že v Africe je práce při těžbě nerostných surovin. Že je tato fysicky náročná práce často 

spojená s novodobým vykořisťováním ze strany nadnárodních korporací již autor zcela 

přehlíží. Celkově v kontextu deklarovaného liberalismu strany je to skoro až těžko 

uvěřitelný příspěvek. 

Jak se u Svobodných postupně vyvíjel obsah jejich projevů, je patrné z grafu č. 11. 

Oproti jiným stranám je tu patrný lineární trend, který koresponduje s jednoznačnou 

orientací strany na kritiku EU. I tak se ani Svobodným nevyhýbá sestupný výkyv v druhé 

polovině roku 2015. Vrchol poklesu v prvním kvartálu 2016 je již potřeba brát trochu 

s reservou, neboť vychází pouze ze tří příspěvků, z nichž trojice byla hodnocená číslem 

3 a průměr tak kvůli malému čtvrtletnímu vzorku sráží jeden příspěvek s hodnocením 1. 

Graf č. 11: Průměrné čtvrtletní hodnocení příspěvků Strany svobodných občanů 

 

                                                 
29 https://www.svobodni.cz/clanky/karel-zvara-imigranti-jake-vlastne-chceme/ 
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Team Stronach für Österreich má v tomto výzkumu poněkud zvláštní postavení, 

neboť je zcela jednoznačně nejkonstruktivnější a nejpositivnější stranu v projevech 

o imigrační krisi. V hojné míře se snaží předkládat své vlastní návrhy na řešení krise 

a dovede i ocenit účelně mířené nápady vlády či Evropské unie. Obzvlášť aktivní je 

v tomto směru předseda poslaneckého klubu Robert Lugar. I v případě Teamu Stronach 

převládají příspěvky spadající do kategorie č. 3, avšak zde jejich značný díl tvoří kritika 

domácí vlády. Jistě to souvisí s tím, že je Team Stronach parlamentní oposiční stranou, 

a tak má pro ni smysl i tato komunikační strategie. Kompletní přehled četností 

jednotlivých hodnocení shrnuje graf č. 12. 

Graf č. 12: Četnost jednotlivých hodnocení u Teamu Stronach für Österreich 

 

Nejčastěji opakujícím se návrhem na řešení ze strany Team Stronach je požadavek 

na vytvoření azylových táborů na pronajatém území mimo EU.30 Migranti by pak 

odtamtud odcházeli do Evropy poté, co proběhne příslušné imigrační řízení. Kromě 

redukce obtížně kontrolovatelného přílivu migrantů si od toho strana slibuje i větší 

efektivitu vynaložených finančních prostředků.31 Typickou pro Team Stronach je také 

snaha pomáhat imigrantům, kteří již do země přišli – například posílením jazykového 

vzdělávání dětí migrantů32. 

Specifickou kapitolou v projevech Teamu Stronach k imigrační krisi jsou také 

analytické statě. Např. zajímavé zhodnocení kořenů celé migrační vlny v kontextu tržního 

                                                 
30 http://www.teamstronach.at/nachricht/lugar-schleusen-nach-europa-wieder-schliessen 
31 http://www.teamstronach.at/nachricht/dringliche-seien-wir-solidarisch-mit-den-oesterreichern 
32 http://www.teamstronach.at/nachricht/lugar-fordert-eigene-fremdsprachenklassen-fuer-fluechtlings-
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chování lidí v západním světě.33 Oproti jiným stranám se u Teamu Stronach setkáme 

i s vlastními výzkumy veřejného mínění a jejich interpretací.34  a interpretace vlastních 

výzkumů veřejného mínění.  Zde stojí za vyzdvihnutí, že strana výzkumy využívá pouze 

jako jeden ze zdrojů a nikoliv pro instantní úpravu své politiky na to, co lid chce slyšet. 

Z grafu č. 13 je jasně patrné, že Team Stronach je v rámci výzkumu jedinou 

stranou, která se v celém sledovaném období pohybuje v horní polovině hodnoticí škály. 

Vzhledem k prudkým výkyvům na začátku období ani nelze jednoznačně hovořit o tom, 

že by zde s vrcholem krise došlo k větší kritičnosti projevů jako u jiných stran. Spíše se 

zdá, že tento vývoj sleduje lineární trend. 

Graf č. 13: Průměrné čtvrtletní hodnocení příspěvků Teamu Stronach für Österreich 

 

3.2.4. Imigrační krise v programových dokumentech stran 

V této podkapitole doplňuji analýzu vybraných stranických příspěvků 

o srovnávací analýzu programových dokumentů. Princip spočívá v porovnání 

programových formulací o imigraci v programu ze začátku či z doby krátce před 

vymezeným obdobím, spolu s programem z jeho konce či z doby krátce po vymezeném 

                                                 
33 http://www.teamstronach.at/nachricht/steinbichler-unsere-lebensweise-hat-mitschuld-am-

fluechtlingsdrama 
34 http://www.teamstronach.at/nachricht/lugar-studie-zwei-drittel-der-oesterreicher-wollen-weniger-oder-

keine-fluechtlinge-im-land 
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období. Vzhledem k tomu, že Team Stronach, jak již bylo konstatováno výše, dosud vydal 

jen program k volbám 2013, nelze tuto stranu z hlediska programových změn zkoumat. 

V případě Alternative für Deutschland je porovnáván program pro volby do 

evropského parlamentu schválený 22. března 2014 spolu s programem pro spolkové 

volby 2017, který byl vydán v dubnu 2017. Ve starším z obou dokumentů AfD uvádí, že 

podporují kanadský model řízené imigrace. Také se vymezují vůči zneužívání volného 

pohybu osob za účelem napojení se na štědré sociální systémy. Strana zároveň deklaruje 

podporu válečným uprchlíkům, přičemž humanitární pomoc musí být zlepšena, na čemž 

by se finančně měly podílet všechny členské státy EU. [Alternative für Deutschland 2014: 

15–16] V dokumentu z roku 2017 stále probíhá kritika zneužívání volného pohybu osob, 

stejně jako je vyzdvihován kanadský model. Nově se ovšem objevuje požadavek na 

neprodyšné uzavření hranic, deportace uprchlíků a na několik zavedení „mínusové 

imigrační politiky“. AfD opět hovoří o humanitární pomoci uprchlíkům, avšak nyní již 

v podobě pomoci v místech konfliktů. [Alternative für Deutschland 2017: 26–31] Je tedy 

patrné, že u této strany došlo k určitému posunu směrem k přísnějším požadavkům a více 

isolacionistické politice. 

U Slobody a Solidarity můžeme porovnat také program pro eurovolby 2014 spolu 

s programem do parlamentních voleb 2016. Ve starším dokumentu, který strana vydala 

v lednu 2014, se neobjevuje vůbec žádná zmínka o imigraci. Pro úplnost lze dodat, že 

podobně je na tom i ještě starší program pro parlamentní volby 2012. V programu pro 

parlamentní volby 2016 se již podkapitola věnovaná imigraci objevuje. Strana v ní 

formuluje požadavek na suverenitu členských zemí EU v otázce azylové politiky, 

podporuje azylové tábory na území států mimo Unii (severní Afrika a Turecko), odmítá 

imigrační kvóty a apeluje na solidaritu a lidský soucit s uprchlíky. [Sloboda a Solidarita 

2016: 50] Původní absence tématu imigrace ve starších programových dokumentech 

strany signalisuje, že imigrace není pro stranu ve své podstatě důležitou agendou. Tyto 

problémy řeší až ve chvíli, kdy si to žádá situace a je zřejmé, že je této otázce potřeba 

věnovat pozornost. Programové formulace pak stojí na nesouhlasu s jednotnou evropskou 

politikou, solidaritou a vůlí konstruktivně řešit problém. Podobně bychom 

pravděpodobně mohli hodnotit i Team Stronach für Österreich, který deklaruje, že jejich 

politika není anti-imigrační a z obsahové analýzy projevů vyplynula velká vůle aktivně 

a bez zbytečných negativ a strachu řešit problém, mj. také podporou zahraničních 
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azylových táborů. Pakliže tedy Team Stronach vydá program k nadcházejícím rakouským 

parlamentním volbám, dá se očekávat jeho velmi podobné vyznění v otázce imigrace jako 

u Slobody a Solidarity. 

U Strany svobodných občanů můžeme porovnat program z konce roku 2014 spolu 

s jeho aktuálním zněním v roce 2017.35 Ve starším znění programu zmiňují Svobodní 

imigraci pouze ve formálním výčtu risik pro vnější bezpečnost státu, aniž by s tímto 

námětem nějak dále pracovali. [Strana svobodných občanů 2014: 10] V aktuálním znění 

programu již chybí i tato zmínka. Svobodní se přesto k imigraci vyjadřují, a to 

v doplňkových článcích, které na webu presentují vedle kompletního programového 

dokumentu. Zde je krátký text věnován i imigrační politice. V něm Svobodní vyzdvihují 

aktuální azylový program ČR a odmítají přijímání imigračních kvót. Program zde tak 

potvrzuje dřívější závěry – imigrace není sama o sobě pro Svobodné nikterak zásadním 

tématem. Vymezují se proti ní především v kontextu politiky Evropské unie, což 

koresponduje s jejich radikálně euroskeptickým zaměřením. 

3.2.5. Shrnutí 

Na začátku shrnující podkapitoly se podívejme na srovnání mezi všemi stranami 

z hlediska celkového průměrného hodnocení všech jejich projevů o imigraci v rámci 

zkoumaného datového souboru. Toto srovnání zachycuje graf č. 14. 

Graf č. 14: Průměrné hodnocení projevů o imigraci u zkoumaných stran 

 

                                                 
35 Svobodní nevydávají zvláštní program pro každé volby, ale jde o jeden průběžně doplňovaný 

a aktualisovaný programový dokument. 
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Srovnávací graf potvrzuje obecné poznatky, které vyplynuly z předchozí analýzy. 

Tedy že Sloboda a Solidarita a Team Stronach für Österreich v tomto výzkumu 

representují strany, které mají tendenci hledat vlastní konstruktivní řešení a k imigrační 

krisi se nestaví a priori negativně. Oproti tomu Strana svobodných občanů celkem 

důsledně drží linii kritiky Evropské unie s minimem výchylek k jinému typu projevu, 

které, když už se objeví, patří spíše k radikálnějším protiimigračním postojům. 

Alternative für Deutschland pak zcela jednoznačně representuje nejkritičtější stranu, která 

se, vedle intensivní kritiky EU i politiky kancléřky Angely Merkel, snaží o produkci 

vlastních čistě protiimigračních návrhů, které jsou občas doplněny o komentáře na hranici 

xenofobie. Pokud bychom tedy v tomto srovnání chtěli hledat nějakou spojitost mezi 

euroskepticismem a imigrační krisí, dalo by se říci, že mírně euroskeptické strany mají 

větší tendenci stavit se k imigrační krisi racionálně, zatímco radikálně euroskeptické 

strany jsou radikální i v této otázce. 

Takový závěr ovšem lze ovšem učinit pouze s některými výhradami. Jako obecně 

platný se jeví u mírně euroskeptických stran. Jak vyplývá z analýzy projevů, motivací 

i konkrétních stranických programů, setkáváme se u mírně euroskeptických stran 

především s dvěma typy projevů – jednak je to kritika imigrační politiky EU, ve které se 

zrcadlí jejich euroskeptické založení, jednak je to snaha nabízet konstruktivní řešení 

a přicházet s nápady, které positivně obohacují diskusi o imigrační krisi. Nesmíme však 

zapomínat na to, že obě mírně euroskeptické strany v tomto výzkumu jsou zastoupené ve 

svých národních parlamentech. To může být relativně silný motiv pro produkci 

racionálnějších myšlenek. Je otázkou, zda by třeba i Svobodní nebyli více konstruktivní, 

kdyby měli vystupovat v roli regulérní parlamentní oposice. U radikálně euroskeptických 

stran zase můžeme mít tu výhradu, že se příklon k radikalitě i v otázce imigrace projevuje 

spíš jen u Alternative für Deutschland. V případě Svobodných jde téměř o stoprocentní 

držení kritické linie vůči EU bez dalšího zájmu o problematiku imigrace. Pravdou sice je, 

že i u této strany zaznamenáváme dvojici projevů hodnocených číslem jedna, ale 

v celkové kvantitě příspěvků a i v podílu těchto iracionálních výstupů na celkově skladbě 

projevů strany lze jen těžko soudit, že se jedná o něco velmi příznačného pro celou stranu. 

Tím spíš, když oficiální program strany se v otázce imigrace také víceméně neodchyluje 

od kritické linie vůči Unii. Zde tedy skutečně můžeme jen s velkou opatrností hovořit 

o obecné tendenci radikálně euroskeptických stran k obdobně radikální kritice imigrace. 
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Společným jevem napříč všemi stranami je kritičtější až radikálnější tón projevů 

v době vrcholící krise. To je společné pro všechny zkoumané strany, ačkoliv i zde je 

ilustrována určitá specifičnost Svobodných, jejichž projevy se odvíjejí spíše v lineárním 

trendu. Celkově tento jev nelze spojovat s nějakou konkrétní vlastností souboru 

zkoumaných stran. Jedná se spíše o reakci na celkové klima podobných projevů napříč 

politickým spektrem, stejně jako na mnohde velmi negativní veřejné mínění 

o imigrantech. 

Velmi cenným poznatkem vyplývajícím z analýzy je také to, že euroskepticismus 

se sám o sobě nezdá být nositelem protiimigračních či obecně populistických myšlenek, 

jakkoliv z každodenních zpráv v médiích může vypadat jako pravděpodobná varianta. 

Mnohem důležitější pro orientaci strany v jiných tématech nad rámec Evropské unie je 

její další politická profilace. Velmi dobře je to ilustrováno na příkladu Alternative für 

Deutschland. Dokud v začátku zkoumaného období ve straně převažuje umírněný proud, 

má strana v tomto období průměrné hodnocení svých projevů dokonce na hodnotě 3,15. 

V červenci 2015 probíhá změna vedení, ve straně získává hlavní slovo krajně pravicová 

frakce a průměrné hodnocení projevů se propadá na 2,47. Navíc všech dvanáct projevů 

strany hodnocených číslem 1 spadá právě do tohoto druhého období pod novým, 

radikálním vedením. 

Podstatnou informaci přináší také nahlédnutí do programových dokumentů stran. 

Ačkoliv je imigrace tématem silně spojeným s Evropskou unií, respektive s volným 

pohybem osob, což je jedním ze stěžejních principů integrované Evropy, nestává se toto 

téma automaticky vyhledávanou agendou euroskeptických stran. Nebýt krise a politicky 

existenční nezbytnosti se tomuto tématu hýbajícím celou společností věnovat, nevěnovalo 

by mnoho euroskeptických stran imigraci žádnou pozornost. To je vidět na příkladu 

Slobody a Solidarity, Teamu Stronach a Svobodných, kteří před propuknutím krise 

imigraci vůbec neřešili, ačkoliv například programový dokument Slobody a Solidarity 

byl jinak velmi rozsáhlý a pokrýval široké spektrum témat. Dá se tedy říci, že 

euroskeptické strany nevnímají imigraci jako agendu, které by se měly ze své podstaty 

věnovat. K řešení imigrační krise je vede jednak nutnost zaujmout k situaci nějaké 

stanovisko, pakliže chtějí zůstat relevantním názorovým proudem (to je důležité hlavně 

pro strany působící v národním parlamentu), případně pak čistě možnost na pozadí 

imigrace jako celoevropského tématu vést další kritiku Evropské unie, což v tomto 
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výzkumu typické pro Stranu svobodných občanů. Imigrační krise, resp. konkrétní 

opatření v podobě imigračních kvót, tak zde slouží nikoliv jako primární ideologický 

zájem strany, ale jako jedna z dalších příležitostí, jak se kriticky vymezit vůči Evropské 

unii a její politice. Toto se pak znatelně odráží v aktivitě strany v rámci tohoto tématu. 

Svobodní se ke krisi v zásadě vyjadřují pouze v době, kdy je aktuální debata 

o imigračních kvótách. Z 21 měsíců, které pokrývá vymezené výzkumné období, jsme 

tak celkem v 8 měsících (tj. ve více než třetině celé doby) nezaznamenali od Svobodných 

žádný příspěvek, který by bylo možné zařadit do výzkumu. Podobně je na tom Sloboda 

a Solidarita, která žádný příspěvek do diskuse o imigrační krisi nepřinesla dokonce 

celkem v 10 měsících, což je téměř polovina celého období. Nezájem o téma ze strany 

Sas je ještě zesílen, jak již bylo poznamenáno výše, úspěchem v domácích parlamentních 

volbám, následným vyjednáváním o možné vládní koalici a následnou orientaci na 

domácí causy a kritiku premiéra Roberta Fica, který se i po volbách udržel u moci. 

V neposlední řadě si ještě povšimněme vlivu zasažení zemí imigrační vlnou. Zde 

nelze pozorovat jakékoliv souvislosti co do radikalisace názorů, velký vliv to však má na 

zájem o téma, neboť strany z Německa a Rakouska vyprodukovaly k imigrační krisi 

podstatně více projevů (konkrétně až dvakrát více), než strany z České republiky 

a Slovenska. 
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Závěr 

Na hlavní výzkumnou otázku, tedy zda imigrační krise jakožto nová, mediálně 

vděčná situace přispěla k radikalisaci euroskeptických stran v otázce migrace a volného 

pohybu osob lze odpovědět, že nikoliv. V době vrcholu krise se sice projevy jednotlivých 

stran skutečně mírně radikalisují, ale vzhledem k tomu, že je tento trend společný pro 

všechny strany nehledě na charakter jejich dalších projevů, lze předpokládat, že podobný 

průběh je zaznamenatelný u stran napříč politickým spektrem a nelze tak tuto vlastnost 

přisuzovat specificky euroskeptickým stranám. Jak navíc ukazuje srovnání programů 

i projevy ze závěru sledovaného období, strany se zpravidla vrací k původní názorové 

linii. Některé z nich před krisí navíc ani téma imigrace neřešily, a tak lze jen těžko hovořit 

o radikalisaci. Hypotéza se tedy nepotvrdila, ačkoliv lze souhlasit s tím, že imigrace je na 

základě různých motivací pro euroskeptické atraktivní téma. I zde je to ale jev platný 

patrně pro celou politickou scénu a projevuje se zejména v zemích více zasažených 

imigrační vlnou. 

Vedlejší výzkumnou otázku, zda má míra radikalisace postojů k imigrační krisi 

spojitost s mírou euroskepticismu, lze s výhradou zodpovědět kladně. Takové tendence 

se totiž skutečně projevují, avšak je zjevné, že velkou roli zde hraje zejména obecné 

ideologické zaměření strany nad rámec euroskepticismu. Hypotéza k této otázce však 

byla vyvrácena, neboť není pravdou, že by se radikalisující se tendence projevily u obou 

skupin. Mírně euroskeptické strany tyto tendence vůbec neprojevují. 

Závěrem lze dodat, že tento výzkum by mohl být základem a motivací pro 

podrobnější zkoumání, které by na menším časovém období zkoumalo kompletní 

mediální výstupy sledovaných stran. Bylo by cenné a zajímavé vidět, na kolik se charakter 

projevů strany liší v její oficiální mediální presentaci na vlastních webových stránkách od 

nefiltrovaných projevů členů strany v celém mediálním prostoru. Taková analýza by 

mohla přinést do zkoumané problematiky nové poznatky, které by v některých ohledech 

mohly být i odlišné od aktuálních zjištění. 
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Summary 

The main research question, whether European migrant crisis as a new media 

exposed situation, contributed to the radicalization of Eurosceptic parties in their attitude 

to a migration and a free movement of persons, could be answered in the negative. 

Attitudes are really more radical at the climax of the crisis, but this trend is common for 

all parties regardless their usual attitude to migration, so we could assume that this 

development is similar among parties across the political spectrum, therefore it is not 

typical only for Eurosceptic parties. Moreover, according to comparison of different 

political programmes, parties tend to return to their original opinions. Some parties even 

did not have a migration programme before the crisis and therefore it is quite impossible 

to speak about the radicalization. That is why the hypothesis is disproved, despite the fact 

that, based on various motivations, the migrant crisis is an attractive topic for Eurosceptic 

parties. Once again, this is also a phenomenon valid for the whole political spectrum and 

it is more evident in countries with more significant migration rate. 

The secondary research question, whether the radicalization in attitudes to the 

migrant crisis is dependent on a degree of Euroscepticism, could be, with some objection, 

answered in the positive. That kind of tendencies is evident, but it is obvious that more 

important is a main ideology of the party. However, the hypothesis was also disproved 

because those tendencies are not present among soft Eurosceptic parties. 

In conclusion we could say that this research should be an inspiration and a basis 

for more in-depth research dealing with a complete media presentation of Eurosceptic 

parties in much shorter period of time. It could be valuable and interesting to see how 

much is this unfiltered presentation different from official media presentation of parties 

on their websites. This kind of research could come with new findings in this topic which 

could be somehow different from current findings in this research. 
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