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Abstrakt 

Diplomová práce pojednává o německé politické straně Alternative für Deutschland 

(dále jen AfD) a jejím etablování v rámci německého stranického systému. Práce zkoumá 

AfD od jejího založení v roce 2013 až do jara 2017. Práce si klade za cíl analyzovat 

ideologickou a programovou proměnu AfD. AfD byla založena jako euroskeptická strana a 

stala se první německou euroskeptickou stranou, která získala podporu na místní, národní i 

evropské úrovni. Hlavní motivací strany byl boj proti krizi eurozóny a kritika EU. Kritika 

AfD byla zaměřena zejména na fiskální a měnový režim EU. Roku 2015 došlo ke změně 

politického vedení a do čela strany se dostala Frauke Petry. Petry je velmi výrazným lídrem 

v čele strany a podařilo se jí změnit podobu AfD. Pod jejím vedením se AfD začala profilovat 

jako anti-imigrační strana. Od roku 2015 se AfD zaměřuje na kritiku migrační a azylové 

politiky EU a Německa. Později u strany začaly sílit xenofobní, rasistické a islamofobní 

tendence. Od změny vedení můžeme sledovat rostoucí radikalizaci strany. Práce se věnuje 

srovnání AfD jako euroskeptické strany a jako anti-imigrační strany. Značný prostor je 

věnován analýze programových dokumentů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The Diploma thesis discusses the German political party Alternative für Deutschland 

and its position in the German political system. The thesis deals with Alternative für 

Deutschland (AfD) since its establishment in 2013 until spring 2017. The aim of the thesis is 

to analyze the ideological and programmatic transformation of AfD. AfD was formed as an 

eurosceptic party just few months before the General Election in 2013. AfD has became the 

first eurosceptic party in Germany which has attracted substantial electoral support in local, 

national and European elections. The main motivation of the party was the fight against the 

eurozone crisis and EU criticism. The AfD's criticism is mainly focused on the EU's fiscal and 

monetary regime. Frauke Petry has became a new party leader in 2015. In the same year the 

party has turned its focus to immigration and Islam. New leader Petry has managed to take 

control of a debate on the position of migration and asylum policy. Under her 

leadership the party has became an anti-immigration party. She was also trying to enfoce a 

party line to extend populism, xenophobia and islamophobia. AfD is focused on criticism of 

migration and asylum policies in EU and Germany. Leadership of Petry was widely seen as 

heralding a shift of the party to the right. The thesis deals with the comparison of AfD as a 

eurosceptic party and as an anti-immigration party. A significant part of this thesis is devoted 

to the analysis of program documents. 
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Zdůvodnění výběru práce: 

Alternative für Deutschland (dále jen AfD) jsme jako téma diplomové práce zvolili 

proto, že se jedná o krajně pravicovou stranu, která se v poměrně krátkém čase dokázala stát 

velmi úspěšnou. Povedlo se jí to navzdory tradičně složité pozici krajní pravice v německém 

stranickém systému. Stranický systém je zatížen dědictvím národního socialismu z období 

Třetí říše a to do značné míry stigmatizovalo krajní pravici. Proto bylo obtížné pro 

euroskeptické myšlenky získat volební podporu. Navíc podle některých pozorovatelů 

nedávnou ekonomickou krizi Německo přežilo relativně bez úhony a jeho vliv v rámci 

Evropy od konce války vrcholí. Vyvstává tedy otázka, proč se řada Němců uchýlila k volbě 

euroskeptické strany AfD.  

Euroskepticismus se v Německu začal objevovat již před vznikem AfD. Dříve ale 

euroskeptické strany nenašly u voličů takovou podporu jako právě AfD. Podobnou měrou je 

to i s tématem anti-islamismu. AfD je považována za první německou stranu, která díky své 

euroskeptické orientaci získala výraznou volební podporu v regionálních, národních i 

evropských volbách. Po té, co se AfD začala orientovat ke krajní pravé části politické spektra 

a přibyla tématika anti-islamismu, strana ještě více posílila a dostala se do povědomí široké 

veřejnosti. Pomocí populistické rétoriky si AfD z anti-islamismu udělala jedno z hlavních 

témat a dokázala si tak získat nové voliče a sympatizanty. 

 

Institut politologických studií 

Teze diplomové práce  



Předpokládaný cíl: 

Cílem práce je popsat a vysvětlit postavení AfD v německém stranickém systému.  

Výzkumnými otázkami předložené práce jsou: Jaké jsou faktory úspěchu AfD? Jakým 

způsobem se liší postavení AfD v jednotlivých německých spolkových zemích? Jak se AfD 

odlišuje od ostatních krajně pravicových stran v Německu? 

 

Metodologie práce: 

Pro předloženou práci byla zvolena metoda komparace. Vývoj AfD jsme se rozhodli rozdělit 

do dvou částí, které budeme v závěru komparovat. První část představuje vhled do historie 

strany v letech 2013 až 2015 a druhá se zabývá vývojem AfD od roku 2015 do současnosti. K 

tomuto rozdělení jsme se rozhodli, protože rok 2015 považujeme za přelomový pro politický 

a ideologický vývoj AfD. V tomto roce došlo ke změně stranického vedení a posunu AfD 

směrem k anti-islámskému postoji. Strana tedy změnou vedení prodělala ideologický i 

programový posun, který se práce bude snažit zachytit. Od svého založení roku 2013 do 2015 

lze AfD považovat čistě za euroskeptickou stranu. Po volbě nové předsedkyně roku 2015 u 

strany výrazně zesílily xenofobní a anti-islámské tendence. 

 
Základní charakteristika tématu: 

AfD je jednou z nejkonzervativnějších německých stran. Svůj konzervativní apel nejdříve 

projevovala v otázce dluhové krize EU a kritice měnové a fiskální integrace EU, a později v 

souvislosti s migrační krizí. AfD je považována za „chybějící linku“ mezi extrémní pravicí a 

zavedenými konzervativními stranami. Od svého založení roku 2013 do 2015 lze AfD 

považovat čistě za euroskeptickou stranu. Kritika AfD je zaměřena na fiskální a měnový 

režim EU a údajné selhání Maastrichtské smlouvy kvůli založení Evropské měnové unie a 

zavedení eura. Již od vzniku strany se v ní objevují vnitřní tenze a snaha některých členů o 

posun do krajní části politického spektra. Ve straně se vytvořily dva názorově odlišné tábory – 

jeden tábor představující konzervativní proud a druhý, který upřednostňoval nacionalismus a 

populismus. Nacionalismus a populismus se v programatice strany začaly výrazně objevovat 

po roce 2015, kdy došlo ke změně předsedy strany. Pod vedením Frauke Petry se AfD začala 

profilovat jako islamofobní pravicově-populistická strana. 

 



AfD se daří získávat voliče, kteří jsou zklamaní politikou zavedených stran. Nejvýraznější 

přesun voličstva můžeme sledovat u CDU. Strana rovněž sbírá úspěchy u nevoličů. Můžeme v 

tom vidět snahu německých voličů o potrestání tradičních politických stran, a zároveň i to, že 

část obyvatelstva má pocit nezastoupení hlavními stranami. S tématem euroskepticismu si 

AfD získala řadu příznivců, nicméně až otevřený nesouhlas s migrační a azylovou politikou 

Německa otevřel straně dveře a doslova ji katapultoval mezi nejpopulárnější strany v zemi. 

 

Předpokládaná struktura práce: 

Práce je rozdělena do pěti kapitol, které se dále dělí na podkapitoly. Po úvodu, který má za 

úkol uvést čtenáře do dané problematiky a představit obsah a strukturu práce, následuje 

kapitola vysvětlující vznik a vývoj AfD. Vývoj AfD jsme se rozhodli rozdělit do dvou 

podkapitol představující dvě časové periody. První část představuje vhled do historie strany v 

letech 2013 až 2015 a druhá se zabývá vývojem AfD od roku 2015 do současnosti. K tomuto 

rozdělení jsme se rozhodli, protože rok 2015 považujeme za přelomový pro politický a 

ideologický vývoj AfD. Druhá kapitola se věnuje ideologickému zařazení strany a její 

programatice. Třetí kapitola představí čtenáři postavení AfD v německém stranickém 

systému. V podkapitole se budeme zabývat volebními úspěchy strany, které souvisí s 

celkovým postavení AfD na německé politické scéně. Čtvrtá kapitola je věnována pozici AfD 

v jednotlivých německých spolkových zemích a výsledkům zemských voleb. Následuje závěr 

práce, který je syntézou předešlého textu, v rámci něhož dojde k zodpovězení výzkumných 

otázek. 
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Úvod 

Pravicové strany, které více tíhly k pravému kraji, mají v Německu od konce druhé 

světové války velmi ztížené podmínky pro vznik a etablování. Na německé politické scéně se 

od té doby vyskytla řada krajně pravicových stran, nicméně žádná nezaznamenala výrazný 

úspěch u voličů. Stranický systém je totiž zatížen dědictvím národního socialismu z období 

Třetí říše a to do značné míry stigmatizuje krajní pravici. Nálepku krajní pravice si vysloužila 

i Alternative für Deutschland (dále jen AfD) prakticky okamžitě, co představila základní 

programové dokumenty v roce 2013. Pokud je v německém prostoru strana označena jako 

krajně pravicová, tak se této nálepky špatně zbavuje. Vedení strany se proti tomu označení 

opakovaně bránilo a snažilo se v této době prezentovat jako strana bez politické ideologie.  

V prvních letech fungování byl pro AfD určujícím tématem euroskepticismus. AfD 

v roce 2013 představila svůj Manifest, který byl postaven na kritice EU a eurozóny. Kritika 

AfD byla zaměřena zejména na fiskální a měnový režim EU a údajné selhání Maastrichtské 

smlouvy kvůli založení Evropské měnové unie a zavedení eura. Do karet AfD hrála i krize 

eurozóny a klima obav v německé společnosti. Strana se představila jako euroskeptická 

alternativa, která zná cestu ven z krize. Velmi jí pomohl i fakt, že byla založena předními 

německými ekonomy. Nicméně byly požadavky AfD pro část německých voličů a politiků 

natolik radikální, že strana jimi začala být vnímána jako krajně pravicová. Pro druhou část ale 

AfD znamenala vhodnou volitelnou alternativu, která na německé politické scéně léta 

chyběla. Pár měsíců po založení proběhly volby do Německého spolkového sněmu a AfD 

téměř překročila volební práh. I když strana nezískala křesla v parlamentu, znamenalo to 

fenomenální úspěch. V Německu se totiž žádné nově vytvořené straně nepodařilo za 

posledních 60 let získat tolik hlasů. Ačkoliv AfD musela již od svého založení čelit značné 

kritice, našla i si zaryté podporovatele. Pro politickou stranu tohoto zaměření to bylo něco 

takřka výjimečného. Nutno vyzdvihnout, že AfD zřejmě ve volbách 2013 tolik bodovala, 

protože se odmítla jasně ideologicky vymezit. Oslovila tak voliče ze všech politických táborů 

a podařilo se jí získat i protestní hlasy. 
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Již od založení strany se uvnitř vyskytovaly frakce a spory. Nejvýraznější spor 

probíhal mezi vůdčími osobnostmi strany, Berndem Luckem a Frauke Petry. Petry byla v této 

době jednou ze tří mluvčích AfD a také členkou saského parlamentu. Neshody vyústily 

v otevřený boj o budoucí orientaci strany. Během sjezdu byla do čela strany zvolena Petry, 

díky níž se AfD posunula více k pravému kraji. Lucke se změnou nesouhlasil a ze strany na 

prostest odešel. AfD prodělala ideologickou transformaci, v jejímž výsledku se stala radikální 

pravicově-populistickou stranou podobnou francouzské Národní frontě. Do roku 2015 lze 

AfD považovat čistě za euroskeptickou stranu. Dnes AfD v kabátě anti-imigrační strany budí 

mnohem větší pozornost a kontroverze, než v dobách svého počátku. Veřejné výroky strany 

s železnou pravidelností plní titulky téměř všech německých médií. Stejnou pozornost mají i 

veřejné akce nebo sjezdy strany. 

Cílem předložené diplomové práce je zkoumat ideologickou a programovou 

změnu AfD. Zároveň budu sledovat proměnu AfD před a po změně stranického vedení na 

základě programových prohlášení, pomocí kterých se strana prezentovala ve volbách 2013, 

2016 a 2017. V letech 2013 až 2015 se strana prezentovala jako euroskeptická, po roce 2015 

jako anti-imigrační. Tento fakt by v kontextu většiny západoevropských zemí téměř nic 

neznamenal a AfD by zde byla pravděpodobně považována jen za další radikální stranu. 

Pokud se ale blíže podíváme na historicko-politický vývoj v Německu od konce druhé 

světové války, tak je nutno uznat, že se jedná prakticky o malý politický zázrak. Z toho 

vyplývá i má výzkumná otázka „Jaké jsou faktory úspěchu AfD?“ Pro práci jsem si dále 

stanovila několik hypotéz „Osoby vůdce hrali důležitou roli a měli vliv na směřování strany“, 

„Na etablování AfD měly značný vliv vnější faktory jako krize eurozóny a migrační krize“ a 

„Díky tomu, že se AfD představila jako vhodná volitelná alternativa, získala u voličů úspěch“. 

Potvrzení či vyvrácení hypotéz by mi mělo pomoci se zodpovězením výzkumné otázky.   
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Diplomová práce je rozdělena do několika kapitol, která se dále dělí na podkapitoly. 

Po úvodu, který má za úkol uvést čtenáře do dané problematiky a představit obsah, strukturu a 

metodologii práce, následuje teoretická část. První kapitola je věnována vysvětlení konceptu 

euroskepticismu. Pro definici euroskepticismus existuje celá řada typologií a teoretických 

přístupů. Po představení termínu euroskepticismus jsem se rozhodla zaměřit se na dvě 

typologie, které patří mezi nejrozšířenější. Je to typologie od Taggarta a Szczerbiaka a 

Kopeckého a Muddeho.  Druhá kapitola představí koncept krajní pravice. Teoretické 

uchopení tohoto termínu je velmi obtížně a neexistuje jedna univerzální definice. Z tohoto 

důvodu jsem se zaměřila na několik skupin stranických rodin stojících u pravého kraje 

politického spektra. Nicméně za stěžejní pro mou práci považuji teoretické vymezení 

radikální pravice od C. Muddeho. Jeho výzkum radikálních stran patří mezi nejuznávanější. 

Ve třetí kapitole představím, jaké okolnosti vedly ke vzniku AfD. Byla to zejména krize 

eurozóny a klima obav a strachu v Německu. Čtvrtá kapitola představuje AfD jako 

euroskeptickou alternativu, která měla za cíl prosadit strukturální reformy v evropském 

integračním projektu. Její euroskeptickou orientaci demonstroval Manifest 2013. Pátá kapitola 

se věnuje ideologické a programové změně AfD a příčinami její transformace. Bude zde 

představena její nová anti-imigrační rétorika, která je v současné době u strany nejvýraznější. 

V následující části analyzuji programové dokumenty strany pro rok 2016 a 2017 a taktéž čtyři 

programové dokumenty pro jednotlivé spolkové země. Pátou kapitolou je závěr, který celou 

práci shrnuje a uzavírá. 
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Metodologie práce  

Proměnu AfD pod novým vedením budu zkoumat prostřednictvím komparativní 

metody. Na základě použití této výzkumné metody budu charakterizovat dvě vývojově 

odlišná období AfD.  Předložená práce je rozdělena do dvou částí, které mají za cíl 

demonstrovat ideologickou a programovou změnu AfD. První část představuje náhled do 

historie strany v letech 2013 až 2015 a druhá se zabývá vývojem AfD od 2015 do 2017.  

K tomuto rozdělení jsem se rozhodla, protože rok 2015 je přelomovým pro politický a 

ideologický vývoj AfD. V tomto roce došlo ke změně stranického vedení. V práci budu 

zkoumat vliv jednotlivých předsedů na stranu a programové dokumenty. Z analýzy 

programových prohlášení se budu v závěru snažit určit důvody, které stály za úspěchem AfD. 

V práci jsem dále použila metodu deskriptivní, která slouží k popisu běžných událostí a 

politického vývoje.  

K tématu AfD neexistuje v německém ani mezinárodním prostřední zatím dostatek 

titulů, které by se touto stranou do hloubky zabývaly. V Německu můžeme najít odborníky, 

kteří se výzkumem tohoto fenoménu aktivně zabývají, například M. Lewandowski, který 

vydal několik studií na toto téma. Lze také najít řadu článků pojednávajících o AfD, ale 

vzhledem ke krátké existenci strany, nejsou příliš obsáhlé. Problematický je také fakt, že 

zatím nejsou k dispozici žádná komplexní empirická data zaznamenávající činnost AfD 

v Německu. Je to z toho důvodu, že AfD zatím vyvíjí činnost jen na regionální úrovni, navíc 

ne ve všech spolkových zemích. Prostor pro analýzu je tak skutečně omezený, ačkoliv se 

jedná o velmi zajímavé téma.  
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V oblasti výzkumu krajní pravice již takové omezení nepanuje. Zde jsem se naopak 

setkala s možností příliš širokého uchopení termínu, včetně nejednoznačné definice. Je totiž 

velice obtížné uchopit termín krajní pravice. V oblasti výzkumu těchto stran však existují 

práce, které jsou velmi dobře hodnoceny, například koncept nizozemského politologa C. 

Muddeho. Jeho teoretické vymezení je velmi dobře uchopené a dostatečně široké. Mudde 

poukazuje na to, že tento typ stran nemá anti-demokratický nebo anti-systémový charakter, 

který by podkopával politický systém. Jeho definici populistické radikální pravice jsem se 

v práci rozhodla použít a v závěru aplikovat na zkoumanou stranu.  

Vzhledem k absenci univerzální definice krajní pravice a nejasnostem v této oblasti, 

jsem se rozhodla v této části představit několik skupin stranických rodin stojících u pravého 

kraje politického spektra. Při četbě literatury jsem se dokonce setkala s odlišnými denicemi 

jednotlivých pravicových stran. Mezi nejčastější pojmy patří extremismus a radikalismus. 

V tomto ohledu jsem se rozhodla vycházet z J. Charváta, L. McGowana, P. Ignaziho a H. G. 

Betze.  

Při denici konceptu euroskepticmus jsem se rozhodla držet vysvětlení C. Leconte, 

která přinesla komplexní studii o této problematice. V práci jsem se také opírala také o 

teoretický přístup P. Taggarta, který je považován za průkopníka výzkumu stranického 

euroskepticismu. Pro práci je podstatná jeho typologie, kterou vytvořil spolu s A. 

Szczerbiakem. Rozdělují v ní euroskepticimus na měkký a tvrdý. 
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1. Koncept euroskepticismu 

Již u samotného vysvětlení euroskepticismus se objevují problémy, protože tento 

koncept není jednoduché zcela jasně definovat. Problém ucelené definice potvrzuje i 

Topaloff. Ten uvádí, že je precisní definici euroskepticismu nemožné vytvořit. Definice totiž 

musí být současně ucelená a exkluzivní. Topaloff odkazuje ke slavnému sociálnímu teorému 

Kennetha Arrowa v politické ekonomii, který uvádí, že žádná definice v sociálních vědách 

nemůže bezpečně tato dvě kritéria (ucelenost a exkluzivitu) obsahovat v rovnocenném 

měřítku. S tímto problémem se potýkají všichni vědci v sociálních vědách (Topaloff, 2012: 

17). 

Kvůli samotné povaze euroskepticismu je pro vědce jeho výzkum skutečnou výzvou. 

V první řadě není euroskepticismus stabilním politickým fenoménem. Není jednoduché ho 

klasifikovat, sledovat nebo měřit. Proto mnoho studií, jež se zabývají euroskepticismem, jsou 

velmi deskriptivní povahy a vyhýbají se užití teoretických modelů. Sdílení euroskeptické 

perspektivy politickými elitami a veřejností napříč všemi členskými státy EU značí to, že je 

tento fenomén úzce navázán na politický proces integrace a důležitosti vlastní národní 

identity. Analýza euroskepticismu jako politické strategie vyžaduje zohlednění komplexity 

rozhodování politických elit. Mnoho teorií má tendenci determinovat zisky a ztráty související 

s evropskou integrací a dávat je do souvislosti se stranami, které jsou buď pro-unijní, nebo 

anti-unijní. Vytvořit definici euroskeptických stran založenou na jednotné kategorii je podle 

Topaloffa velmi problematické. Podle něj je obtížné vytvořit kategorii jen na základě její 

opozice k EU, když se jednotlivé strany liší ve své politické orientaci, ideologii i programatice 

(Topaloff, 2012: 19-22). Tento problém vyzdvihují i Havlík s Kaniokem (2006).  

Termín euroskepticimus je složen ze slova „skepticismus“. Z historického hlediska je 

to filozofie pocházejíc z antického Řecka. Skepticismus ve starém Řecku byl vytvořen jako 

opozice k praktické zkušenosti a společnému smyslu. Pokud se budeme držet této definice, 

tak euroskepticismus nelze nezbytně vnímat jen jako nepřátelství k evropské integraci. 

Euroskeptici jsou lidé, kteří předkládají téma evropské integrace ke skeptickému zkoumání. 

V tomto smyslu euroskepticismus oponuje „dogmatu“ užší unie a hodnotí EU jen za její 

zásluhy. V dnešním politickém a akademickém diskurzu se euroskepticismus stal 

rovnocenným s mnoha odlišnými formami opozice k evropské integraci. Paul Taggart byl 

jeden z prvních, který euroskepticismus začal považovat za rovnocenný (Leconte, 2010: 5). 
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Euroskepticismus je novým termínem, který odkazuje ke skepsi k EU nebo evropské 

integraci. Oxfordský slovník definuje euroskeptika, jako osobu, „která je proti rozšíření moci 

Evropské unie“1. Tento termín nebyl v prvních letech existence projektu evropské integrace 

používán, ačkoliv ideje a myšlenky odmítající evropský integrační proces, se objevovaly již 

na počátku samotného projektu integračního procesu. O oponentech integrace se nemluvilo 

v intencích „euroskepticismu“ či „anti-evropského“ přístupu (Dobrescu, 2012: 81–82). 

Oponenti integrace tedy byli nazýváni jako nacionalisti, „anti-marketeers“ (ti, kteří kritizovali 

společný trh v UK) nebo jednoduše komunisté. Nicméně některé koncepty z euroskeptického 

diskurzu již existovaly, například „eurokrat“. Euroskepticismus jako termín se poprvé objevil 

v britské veřejné debatě ohledně evropské integrace v polovině 80. let. Poprvé byl publikován 

v článku The Times v roce 1985, který pojednával o dokončení společného trhu (Leconte, 

2010: 3). 

Termín byl později popularizován tehdejší britskou premiérkou Margaret Thatcher 

v jejím dnes velmi slavném projevu přezdívaném „Bruges speech“. Tento projev se stal 

klíčovým pro výstavbu opozičního postavení Velké Británie k EU. Na Collage of Europe 

přednesla svůj projev, ve kterém se zabývala otázkou pokračující evropské spolupráce a 

integrace (Startin – Usherwood, 2013: 3). Významným bodem bylo odkazování k principu 

suverénních státních jednotek. Tento princip se v proslovu objevoval několikrát. Snažila se 

vyzdvihnout podstatu suverénních nezávislých států, které nesmí být uzurpovány centralizací 

evropských institucí2. Thatcher ve svém projevu poukazovala na jedinečnost národních tradic, 

zákonodárné moci a symbolů národní pýchy, které jsou odlišné v jednotlivých zemích a které 

jsou zdrojem evropské síly napříč stoletími. Důraz na státní suverenitu, integritu a územní 

celistvost se staly esenciálním opěrným bodem hnutí zaměřujících se proti integračním 

tendencím3.  

  

                                                           
1„A person who is opposed to increasing the powers of the European Union.“ Oxford Dictionary 

(https://en.oxforddictionaries.com/definition/eurosceptic, 1. 5. 2017). 

 
2 Margaret Thatcher. Speech to the College of Europe ("The Bruges Speech") 

(http://www.margaretthatcher.org/document/107332, 22. 1. 2017). 

3 BBC. Thatcher's Bruges sérech 'not anti-EU' – formel aid (http://www.bbc.com/news/world-europe-24301837, 22. 1. 

2017).  
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Na počátku 90. let byl euroskepticismus jen součástí domácích debat Velké Británie o 

evropské integraci, v důsledku ratifikace Maastrichtské smlouvy se ale termín rozšířil i do 

kontinentální Evropy. Zde se stal „catch-all“ synonymem pro jakoukoliv formu opozice nebo 

nechuti k EU. V britském kontextu euroskepticismus znamená spíše formu kulturního anti-

evropanství, než euroskepticmus. Význam euroskepticimu se v každé zemi liší, vždy ale 

odkazuje k nějaké verzi nepřátelství vůči EU. Euroskepticismus je velmi tvárný, reaguje na 

rozličné kulturní kontexty, historický vývoj, a dokonce je kompatibilní s jakoukoliv ideologií, 

od extrémní levice po extrémní pravici. Nesmíme ale euroskepticismus zaměňovat s ideologií, 

protože nevyjadřuje jednotný a stabilní soubor idejí. V mnoha ohledech je proto podobný 

populismu. Stejně jako populismus má také normativní dimenzi, která je často používána ve 

vnitrostranické soutěži. Velká část politiků propagující euroskeptické myšlenky se neoznačuje 

za euroskepticky, ale za euro-kritiky. To samozřejmě nepomáhá k jasnému pochopení tohoto 

fenoménu (Leconte, 2010: 4-5). 

Podle Petra Kanioka se kritika evropské integrace stala pro politické strany relevantní 

s proměnou ES na EU. Na podobu evropského integračního procesu měla zásadní dopad 

Maastrichtská smlouva, která tomuto projektu dodala zřetelně politickou dimenzi. Tento 

přechod z převážně ekonomicky zaměřené ES na politicky orientovanou EU otevřel nové 

dveře pro politický boj a novou vlnu kritiky. Nicméně euroskepticismus se objevoval již 

během éry ES. V počátcích evropské integrace se euroskepticismus nevyskytoval, nebyl totiž 

pro politické strany atraktivní. Transformace ES na EU a posun od ekonomické integrace 

k politické ale vedl ke vzniku euroskepticky orientovaných stran. Významným motivem pro 

vznik těchto stran byl také fakt, že v počátku byl do projektu zapojen jen zlomek evropských 

států, které tvořily poměrně homogenní skupinu. Rostoucí počet členských států ale znamenal 

rozrůzňování názorů a zvyšující se heterogenitu. Logicky se tak začaly objevovat takzvané 

třecí plochy a vzájemné neshody (Kaniok, 2006: 9-10). 

Havlík s Kaniokem (2006: 10) uvádějí, že kritika EU nemusí být nutně vlastní jen 

extremistickým nebo radikálním stranám, nacionalismu či populismu. Pokud někdo začne 

zpochybňovat politiky EU a evropskou integraci, nestaví se tím automaticky do opozice. 

Může to v mnoha případech znamenat jen snahu poukázat na aktuální problémy EU či 

nevhodnost směřování integračního procesu. Existují tak různé podoby opozice vůči EU 

v závis 
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Z tohoto důvodu má euroskepticismus tendenci být používán jako obecný termín, 

který má za cíl obsáhnout celou řadu kritických postojů proti evropské integraci a EU. 

V posledních letech se mnoho autorů snažilo termín euroskepticmus přesněji definovat 

s odkazem na jeho projev ve stranickém systému. Jedním z těchto autorů byl i Paul Taggart, 

který několik let zkoumal a měřil tento fenomén. Přišel s vlastní pracovní definicí, která byla 

založena na vyjádření myšlenky podmíněné nebo kvalifikované opozice, stejně jako na 

začlenění přímé a nekvalifikované opozice vůči procesu evropské integrace. Následně Taggart 

společně se Szczerbiakem přišli s konceptem tvrdého a měkkého euroskepticismu (Szczerbiak 

– Taggart, 2009: 6). 

 

1.1 Stranický euroskepticismus a jeho typologie 

Za průkopníka výzkumu stranického euroskepticismu je považován Paul Taggart. Jeho 

první koncept kladl větší důraz na postoje k evropské integraci, spíše než na postoje k členství 

v EU.  Ten rozdělil politické strany do čtyř skupin podle míry výskytu. První skupinou jsou 

monotematické anti-evropské strany. Jedná se o single issue party, které jsou primárně 

zaměřeny proti evropské integraci a kritizují politiku EU. Jednotlivé strany se mohou výrazně 

lišit, spojuje však několik znaků. V první řadě je to požadavek, aby jejich země vystoupila 

z EU. Za druhé tyto strany neusilují o zisk v národních parlamentních volbách, ale soustředí 

se na voliče až při volbách do EP. Za třetí je obtížné strany zařadit na pravo-levé škále. 

Druhou skupinu tvoří protestní strany, které přijaly euroskeptický postoj. Tyto strany 

primárně nebojují proti EU. Opozice k evropské integraci je až jejich druhotným tématem. 

Kritiku EU často do své programatiky přidaly až v reakci na vývoj integračního procesu a 

začlenění vlastní země do EU. Do třetí skupiny spadají strany establishmentu zastávající 

euroskeptický postoj. Běžně se tyto strany označují jako euroskeptické. Téma evropské 

integrace je pro ně sice důležité, nehraje ale zásadní roli. Čtvrtá skupina jsou euroskeptické 

frakce uvnitř stran establishmentu (Kaniok, 2006: 10-13). 

Problematika stranického euroskepticismu začala být postupně obohacována řadou 

typologický a teorií. Vedle Taggarta se touto oblastí začalo zabývat mnoho dalších autorů. 

Mezi významné odborníky lze zařadit Alekse Szczerbiaka, Petera Kopeckého, Case 

Muddeho. Každý z autorů zabývající se touto problematikou přirozeně na téma nahlíží svou 

vlastní optikou a vyzdvihuje jiné faktory. Tito autoři patří mezi respektované vědce v oblasti 

výzkumu euroskepticismu a jejich práce jsou vysoce ceněny.  
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V práce se více zaměřím na typologii Taggarta a Szczerbiaka  a Kopeckého 

s Muddem. Nicméně všechny tyto typy jsou ideál typy, které jsou však podle autorů vhodné 

ke kvalitativní analýze pozic politických stran. V této kategorizaci představuje 

euroskepticismus postoj, který se staví pozitivně k základním principům evropské integrace, 

již však odmítá její současný vývoj. Kvůli své přílišné obecnosti se objevuje i kritika 

(Vasilopoulou, 2009: 5). 

 

1.1.1 Typologie P. Taggarta a A. Szczerbiaka – tvrdý a měkký 

euroskepticismus 

Jednou z nejklasičtějších typologií euroskepticismu je typologie Taggarta 

a Szczerbiaka , kteří jsou považováni za průkopníky výzkumu této oblasti. Jejich výzkum je 

založen na rozlišení mezi tvrdým a měkkým euroskepticismem. Jedná se o „soft“, tedy 

měkký, a „hard“, tvrdý. Toto rozlišení vychází z různých motivací, které nutí strany ke kritice 

evropské integrace nebo fungování EU.  

 Autoři se ve své studii zaměřují na stranický euroskepticismus. Dvojice se domnívá, 

že některé stranické rodiny mohou výrazněji tíhnout k euroskepticismu. Není však pravidlem, 

že by příslušnost k dané rodině měla vliv na formování postoje k EU. Základem jejich 

teoretického přístupu se stalo rozdělní euroskepticismu na dvě části. Jedná se o „soft“, tedy 

měkký, a „hard“, tvrdý. Během svého výzkumu totiž zjistili, že se euroskepticismus 

v jednotlivých zemích liší. Dříve se autoři klonili k poměrně zjednodušující definici 

euroskepticismu jako opozice k evropské integraci. Po rozšíření EU o země střední a 

východní Evropy musela být tato definice upravena. Zástupci tvrdého euroskepticismu 

odmítají EU a současnou podobu evropské integrace. Jejich politické postoje jsou v přímém 

rozporu s politikou Bruselu. Jako řešení tato skupina považuje vystoupení jejich země z EU 

(Taggart – Szczerbiak, 2002: 6). 
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Podle Taggarta a Szczerbiaka existují dva způsoby, jak poznat, zda je strana tvrdě 

euroskeptická. Za prvé je to single issue anti-EU party. Taková strana se mobilizuje výhradně 

proti EU a kritizuje její základní principy. Za druhé je nutné se podívat, jakým způsobem je 

opozice vůči EU zarámovaná. Například mohou být zdůrazňovány socialistické, populistické 

nebo konzervativní tendence dané euroskeptické strany v závislosti na jejím ideologickém 

umístění. Zároveň taková strana vyzývá k přepracování podmínek, za nichž je její země v EU. 

V některých případech podporuje vystoupení vlastní země. Měkký euroskepticismus se 

vyskytuje u těch stran, které mají pouze určité námitky k procesu evropské integrace nebo 

členství v EU. Nestaví se principiálně proti evropské integraci (Taggart – Szczerbiak, 2002: 6-

7).  

Způsob, jakým identifikovali měkký a tvrdý euroskepticismus naznačuje určitou 

povahu euroskeptických postojů k evropské integraci. Euroskeptici vždy hodnotí „evropskou 

otázku“ ve vztahu k existujícím nápadům nebo otázkám. Pro tvrdé euroskeptiky může EU 

znamenat nepřítele, stejně jako například kapitalismus pro komunismus. Pro měkké 

euroskepticky EU představuje problém, pouze pokud je její vývoj v rozporu s jejich zájmy. 

Tvrdý euroskepticismus je méně častý ve vedení členských států než měkký. Samozřejmě ale 

existují výjimky (Taggart – Szczerbiak, 2002: 8-9). 

Taggart s Szczerbiakem uznávají, že rozlišování pouze na dva typy je ideálním 

případem. Existují totiž další nuance a odlišná míra tvrdého i měkkého euroskepticismu. 

Podle nich tyto dva typy euroskepticismu stojí na dvou krajích jedné škály a jsou jen jakýmsi 

teoretickým příkladem (Taggart – Szczerbiak, 2002: 8). Později se autoři v reakci na 

rozsáhlou kritiku rozhodli pro reflexi vlastního teoretického přístupu. Uznali, že tato definice 

je poněkud těžkopádná a nedokáže pojmout jemné rozdíly mezi euroskeptickými stranami. 

Uvedli, že koncept tvrdého a měkkého euroskepticmu byl navržen jako pracovní definice pro 

vytváření základních srovnávacích empirických výzkumů o projevech euroskepticismu ve 

stranickém systému evropských států. V reakci na pozdější kritiku autoři uváděli, že definici 

představili v pracovní fázi, a jejím hlavním smyslem bylo rozpoutat debatu v této oblasti 

(Szczerbiak – Taggart, 2009: 7). 
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1.1.2 Typologie P. Kopeckého a C. Muddeho 

  Taggartova a Szczerbiakova typologie kvůli přílišné extrémnosti dvou pouze 

případů přitahovala pozornost řady vědců a přirozeně se objevila celá řada kritiků. Mezi 

nejvýraznější kritiky patří Peter Kopecký a Cas Mudde. Ti považujíi původní Taggartovu a 

Szczerbiakovu typologii za příliš zjednodušující.  Jejich kritika směřovala k definici měkkého 

euroskepticismu. Tuto definici považovali ze příliš inkluzivní. Pokud se budume řídit touto 

typologií, tak do této skupiny lze řadit všechny strany, které vyjádří jakýkoliv nesouhlas 

s politikou EU. Kopecký s Muddem rovněž kritizovali dělení euroskeptických stran na tvrdé a 

měkké. Namísto této typologie nabídli svou vlastní, která klade důraz na dvě následující 

kritéria. Za prvé je to princip odevzdání suverenity směrem od národního státu k nadnárodním 

strukturám. Druhým faktorem je podpora/opozice dalšímu rozšíření suverenity EU. Na 

základě těchto dvou postojů rozlišili čtyři možné přístupy k euroskepticismu (Kaniok, 2006: 

15-16).  

Základem je identifikace postoje k evropské integraci, tedy eurofilové a eurofobové. 

To je označeno jako difuse support a vyjadřuje postoj k základním idejím EU (Kopecky – 

Mudde, 2002: 300). Eurofilové vnímají evropskou integraci jako něco pozitivního, proto ji 

podporují. Podporují institucionalizovanou kooperaci založenou na sdílené suverenitě a 

integrovanou liberální tržní ekonomiku (Kaniok, 2006: 15-16). Dále je posuzován postoj 

k současnému stavu a směřování EU, který je buď pesimistický, nebo optimistický. Ten je 

pojmenován jako specific support a znamená postoj k běžnému fungování EU (Kopecky – 

Mudde: 2002, 300). Eurofóbové tvoří opozici vůči EU, odmítají základní principy a ideje, na 

nichž je vystavěna EU (Kaniok, 2006: 15-16). První typ je tedy poměřován podle míry ochoty 

předat část vlastní suverenity nadnárodní instituci a vědomého omezení části svých 

pravomocí. Druhý typ se zaměřuje na postoj k rostoucím pravomocím EU. Druhou dimenzi 

této typologie tvoří euro-optimisté a euro-pesimisté. Euro-optimisté podporují aktuální 

podobu evropské integrace, zatímco euro-pesimisté ji odmítají (Kaniok, 2006: 15-16). 
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2. Teoretické vymezení krajní pravice 

V oblasti výzkumu politických stran, které se nacházejí na pravém kraji politického 

spektra, nepanuje přílišná shoda na konkrétní definici. Někteří badatelé se kloní spíše 

k používání termínu krajní pravice, jiní vidí pod tím stejným extrémní pravici nebo radikální 

pravici. Vzhledem k panujícímu terminologickému zmatku je dost obtížné koncept uchopit. 

V kontextu jednotlivých politických systémů lze tento typ stran poměrně snadno odlišit od 

ostatních, nicméně vytvořit ucelenou definici je už obtížnější. V této oblasti se vyskytuje řada 

výzkumníků, kteří přinášejí vlastní pohledy a názory na danou problematiku. Zároveň se 

všichni shodují, že zatím není univerzálně platná definice krajní pravice.  

V posledních letech můžeme sledovat rostoucí počet krajní pravice, která k sobě 

přirozeně přitahuje pozornost veřejnosti, politiků i badatelů. V důsledku toho byla vytvořena 

celá řada prací na toto téma, včetně mnoha koncepcí a typologií. Jednotlivé definice se od 

sebe ale v některých případech liší, i přes to, že zkoumají stejné téma. Problematiku přináší i 

fakt, že vzhledem k nejasné definici krajní pravice, je jako krajní pravice označováno stále 

více stran, které se přímo do této skupiny neřadí. Děje se tak například v médiích. Média 

navíc termíny volně zaměňují.  

Z těchto důvodů je velice obtížné uchopit termín krajní pravice. V oblasti výzkumu 

těchto stran však existují práce, které jsou velmi dobře hodnoceny, například koncept 

nizozemského politologa Case Muddeho. Jeho teoretické vymezení je velmi dobře uchopené a 

dostatečně široké. Mudde poukazuje na to, že tento typ stran nemá anti-demokratický nebo 

anti-systémový charakter, který by podkopával politický systém. Jeho definici radikální 

pravice jsem se v práci rozhodla použít. 

Vzhledem k absenci univerzální definice krajní pravice a nejasnostem v této oblasti, 

jsem se rozhodla v této části představit několik skupin stranických rodin stojících u pravého 

kraje politického spektra. Při četbě literatury jsem se dokonce setkala s odlišnými definicemi 

jednotlivých pravicových stran. Mezi nejčastější pojmy patří extremismus a radikalismus. 

Z toho důvodu zde uvedu krátké vysvětlení jednotlivých termínů. 
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Problém jasné definice extremismu uvádí i J. Charvát (2007). Extremismus bývá často 

zaměňován s radikalismem a nedostatečně se mezi nimi rozlišuje. Obecně lze extremismus ale 

chápat jako jakoukoliv ideologii nebo aktivitu, jejichž cílem je boj proti stávajícímu 

politickému systému a jeho úplné nahrazení. Extremismus se vyznačuje nedemokratickými 

nebo diktátorskými tendencemi a porušováním lidských práv (Charvát, 2007: 13). 

Podle Charváta trpí extremismus vágností, proto má i příliš široký obsah (Charvát, 

2007: 13). Bergsdorf dodává, že ačkoliv se politické vědy vždy snaží o vytvoření přesné 

definice, ne vždy má fenomén jasné rysy. V zásadě ale můžeme určit tři základní znaky 

extremismu. Za prvé se extremisté „domnívají, že ve své doktríně našli jediný pravdivý pohled 

na svět; jejich nárok na pravdu je kategorický“ (Bergsdorf, 2004). Za druhé „vehementně 

bojují proti jiným zájmům, hodnotovým stupnicím a životním formám; je pro ně 

charakteristický rigorismus ve formulacích i v jednání. Přitom se vždy upnou na nějakého 

“obětního beránka” (či spíše universálního viníka), jejž stylizují do jediného původce 

hlavních zlořádů“ (Bergsdorf, 2004). Za třetí „je pro extremisty obtížné akceptovat 

demokratický pluralismus: jsou heterofobní“ (Bergsdorf, 2004). Proto nalezneme extrémisty 

na obou stranách stranického spektra, existuje tedy extremismus pravicový a levicový.  

„V důsledku kombinace svého kategorického nároku na pravdu, antipluralismu a 

rigorismu obracejí se extremisté nejen proti konkrétní podobě liberálního politického řádu, 

ale pohrdají (kromě hlavních procedurálních pravidel) i základními hodnotami liberální 

demokracie; staví se především proti fundamentální rovnosti všech lidí nezávisle na rasových 

a třídních rozdílech, nezávisle na náboženství a národnosti.“ Extremismus se vyznačuje 

jednak anti-demokratickými metodami, ale také anti-demokratickými cíli. To je v rozporu 

s podstatou liberální demokracie (Bergsdorf, 2004). 
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McGowan také upozorňuje na definiční problém, stejně tak na odlišnosti a množství 

termínů. Objevují se termíny jako pravicový extremismus, fašismus, neonacismus nebo 

neofašismus. Velkým problémem se pak stává zaměňování pojmů, která mohou být mylně 

považována za synonyma. Pravicový extremismus je v současné době obecně uznávaný 

pojem a „užívá se ve vztahu k veškerým stranám, organizacích a jednotlivcům, jejichž 

sebeurčení a aktivity vykazují většinu následujících rysů, popřípadě všechny: nacionalismus, 

etnocentrismus, xenofobii, zvláště skryté za závojem antisemitismu a rasismu, 

antipluralismus, antikomunismus, antiplarlamentarismus, militarismus, uvažování 

soustředěné na právo a pořádek, touha po autoritativním státu vedeným jediným člověkem, 

nezřídka sympatie ke konspiračním teoriím, přijímaní násilí jako přiměřeného prostředku 

politického jednání“ (McGowan, 2004: 18-19). Rysy se mohou u jednotlivých stran i osob 

lišit. Každý odborník se navíc může při výzkumu soustředit na jiné rysy. McGowan uvádí, že 

pomocí obecného průzkumu 36 hlavních definic bylo odhaleno, že hlavními složkami 

pravicového extremismu jsou rasismus, xenofobie, nacionalismus, anti-demokracie a víra 

v silný stát (McGowan, 2004: 19). 

Úspěchy extremismu se zabývá P. Ignazi. Ve své studii z roku 2006 se zaměřil mimo 

jiné i na Německo, které má s krajní pravicí vlastní historické zkušenosti. Vyjmenovává 

několik důvodů, které stály za úspěchem těchto stran na přelomu 80. a 90. let. Za prvé je to 

přetrvávání „národní otázky“, která zahrnuje témata jako imigrace, národní suverenita nebo 

westernalizace německé kultury. Za druhé trvalá přítomnost autoritářských, extremistických a 

nostalgických přístupů. Udržování minulosti při životě ve smyslu asociace s nostalgickými, 

nacionalistickými, etnocentrickými a autoritářskými přístupy vedlo k podpoře extrémní 

pravice. Kromě nostalgie po minulém režimu se extrémní pravice chopila tématu xenofobie a 

rasismu. V souvislosti s pádem Železné opony čelilo Německo masové přistěhovalecké vlně, 

včetně žadatelů o azyl. Jen v roce 1991 požádalo o azyl 256 000 osob. Imigrace se brzy se 

stala politickým tématem číslo jedna. Za třetí odcizení od stávající politického systému a 

politických stran. Zde hrálo roli několik faktorů. V první řadě Německo čelilo velké 

přistěhovalecké vlně z východní Evropy a ekonomická nerovnost mezi oběma bývalými 

částmi Německa vedla k nestabilitě a frustraci východní části. Dále sílila nedůvěra občanů 

v zavedené strany, protože se nedokázaly s nastalými problémy lépe vypořádat. Vládním 

stranám rovněž velmi ublížil rostoucí počet politických korupčních skandálů (Ignazi, 2006: 

74-79). 
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Ignazi vnímá tyto strany jako anti-systémové, které chtějí odstranit demokratický řád. 

Dále vyzdvihuje vliv fašistické a národně socialistické ideologie. S kritériem anti-

systémovosti však nesouhlasí H. G. Betz a mnozí další autoři. Pro tyto strany používá Betz 

označení radikální pravicově populistické strany (Radical Right-Wing Populist Parties). Ty se 

snaží distancovat od neo-fašistů a neo-nacistů. Podle Betze většina radikálních pravicových 

stran odmítá zavedený socio-kulturní a socio-politický systém a jejich obhajobu svobodného 

trhu a drastického omezení role státu. Jsou mezi pravicovými stranami prvními, kteří odmítají 

individuální a sociální nerovnost, sociální integraci marginalizovaných skupin a apelují na 

xenofobii ve společnosti bez důrazu na rasismus nebo anti-semitismus. Jejich jednání je často 

populistické. Většina radikálně pravicových stran se snaží smíchat klasický liberalismus 

v ekonomických otázkách spolu s některými prvky extrémní nové pravice. Nedávné volební 

trendy ukazují nebývalý úspěch pravice napříč Evropou. Těmto stranám se podařilo v mnoha 

evropských zemích dosáhnout vysokých met – mají zastoupení v národních i evropském 

parlamentě, ve vládách a silné základy na regionální úrovni (Betz, 1994: 3-4). 

Důležitý přínos do problematiky výzkumu radikální pravice učinil C. Mudde. Ten na 

základě studia pěti stran ve třech zemích přišel s několika ideologickými znaky radikální 

pravice. Tato studie ustanovila základní ideologické rysy. Jsou jimi nacionalismus, xenofobie, 

šovinistické sociální zabezpečení, víra v zákon a víra v pořádek (Mudde, 2007: 20). Mudde 

dále upozorňuje, že je potřeba rozlišovat mezi populistickou radikální pravicí a ostatními 

stranickými rodinami, ačkoliv mohou sdílet určité společné znaky. Pro tyto strany je typický 

konzervatismus, nacionalismus, populismus a radikalismus. Výrazným prvkem je populismus, 

ale ne všechny radikální strany jsou populistické. Tento populismus staví na nespokojenosti a 

protestu proti establishmentu (Mudde, 2007: 27). 

Důležité je zamyslet se nad kořeny úspěchu krajní pravice v západní Evropě. Politické 

změny, stupňující se sociální konflikty a sílící masová podpora nových sociálních hnutí stály 

v 80. letech za transformací politické scény v západní Evropě. Dalšími faktory byly úpadek 

velkých ideologií modernity, pád Sovětského svazu a následná destabilizace, a rovněž i 

uvědomění si vyčerpatelnosti přírodních zdrojů a neomezený populační růst. Všechny tyto 

události zanechaly významnou stopu v politickém řádu západních demokracií a politické 

strany na to reagovaly (Betz, 1994: 1-2). 
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Ačkoliv se krajní pravice nacházela na politické scéně poměrně krátkou dobu, byla 

mezi prvními stranami, které dokázaly získat výhody z rozkladu tradiční voličské loajality. 

Voliči byli rozčarováni stávajícími politickými stranami a ztráceli důvěru v politické instituce. 

Mnoho voličů volalo po změně a otočilo se zády proti vládnoucím politikům jako vyjádření 

protestu. Roli zde také hrálo vzrůstající vzdělání a informovanost lidí a vzestup médií. Lidé se 

začali více zajímat o sociální a politický rozvoj a politické strany přestali být hlavním zdrojem 

informací. Došlo zároveň k poklesu identifikace voličů se stávajícími stranami a politickým 

systémem. Výsledkem bylo, že některé segmenty populace se uchýlily k protestnímu chování 

a odevzdání hlasů radikální pravici (Betz, 1994: 37-38). 

V posledních dekádách minulého století se západoevropské státy potýkaly 

s problémem odlivu voličů. Bylo poměrně běžným jevem, že lidé mající právo účastnit se 

voleb, odevzdávali do volebních uren neplatné hlasy nebo nešly volit vůbec. V době konání 

prvních celoněmeckých voleb zůstalo doma 10 milionů voličů z bývalého Západního 

Německa, což je o 3 miliony více než ve volbách 1987. Počet neplatných hlasů stoupl ve 

stejných volbách z 358 000 na 380 000. Trend poklesu stranické loajality je znatelný ve 

většině států. Pro nevoliče je charakteristický menší zájem politiku, chybějící identifikace se 

stranou a absence politické preference. Rovněž lidé, kteří jdou k volbám, ale odevzdají 

neplatný hlas, ukazují svůj nesouhlas. Jejich hlasy lze označit jako protestní. Tito voliči 

nevěří, že politické strany již nejsou schopny se vypořádat ani se základními problémy. 

Vnímají politiky jako osoby s nedostatkem kompetencí, integrity a vizí vyřešit palčivé 

problémy jako je kriminalita, degradace životního prostředí, nezaměstnanost nebo masová 

imigrace. V kontextu vzrůstajícího pesimismu a odcizení veřejnosti zaznamenaly úspěch 

právě radikálně pravicové strany, které nabídly politickou alternativu (Betz, 1994: 39-41). 

2.1 Typické znaky krajní pravice  

Krajně pravicové strany hojně využívají populistické rétoriky. Populismus není 

politickou ideologií, ale jen politickým nástrojem reagujícím na nálady ve společnosti 

k oslovení co největšího množství voličů. Populismus bývá často připodobňován 

chameleonovi, a to z toho důvodu, že populista mění svou tvář a program v průběhu času a 

v souladu s konkrétním diskursem nebo kontextem. Populismus mohou vykazovat jak 

pravicové strany, tak levicové. Proto lze vyvodit analytický rozdíl mezi populismem a jeho 

ideologickými variantami, například levicový nebo pravicový populismus (Berbuir – 

Lewandowsky – Siri, 2015: 156).  
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Populismus tvrdí, že lidé jsou suverénní, ale jsou omezeni při výkonu politické moci 

elitami, které sledují jen vlastní sobecké zájmy. Současně mají moderní demokracie tendenci 

delegovat své pravomoci na nadnárodní instituce. To vede k nižší míře transparentnosti, na 

což populismus reaguje kritikou politických elit. Populistické strany se prezentují jako 

morální obhájci lidu a jejich socio-kulturních a ekonomických zájmů. Rovněž se tváří jako 

obránci před hrozbou zvenčí. Proto není překvapivé, že se většina populistických stran 

nachází v pravé části politického spektra (Berbuir – Lewandowsky – Siri, 2015: 156).  

V 80. a 90. letech většina pravicově-populistických stran přibrala klasické rasistické 

myšlenky a ideologii. Po teroristických útocích 2001 v USA se tyto strany začaly ohánět 

nebezpečím zvenčí, převážně z islámských států. Na přelomu tisíciletí začali v západní 

Evropě sílit populisté, mezi nimi Dánská lidová strana, Švýcarská lidová strana, které 

identifikovaly jako hlavní nebezpečí pro Evropu zdánlivou islamizaci (Berbuir – 

Lewandowsky – Siri, 2015: 156-157). 

Forma populismu, která je v současné době v zemích západní Evropy velmi rozšířená, 

je nový populismus. Jeho počátek se datuje do konce 20. století. Velmi často je spojován 

s osobou svého vůdce. Tento typ populismu je kombinací ideologické kritiky převládající 

politiky a kritikou establishmentu. Ztělesňuje současnou formu populismu, která má kořeny v 

odmítání politické agendy a institucí. Zároveň se snaží sám sebe prezentovat jako něco, co 

bojuje proti převládajícím modelům politiky a dominanci stran. Nový populismus obecně 

reflektuje současnou formu anti-institucionálního elementu populismu (Taggart, 2000: 74).  

Proměnlivá podoba populismu je způsobena reakcí strany na různé druhy problémů a 

jejím anti-institucionálním přístupem. Nový populismus je reakcí na tendence stranických 

systémů uvnitř současných liberálních demokratických systémů. Stranám reprezentujících 

pravicový populismus se navzdory dominanci zavedených stran v systému podařilo prorazit a 

mobilizovat malou, ale významnou skupinu nespokojené populace (Taggart, 2000: 74-76). 

Vzhledem k rozdílnému nastavení stranických a politických systémů, se nový 

populismus mírně liší.  Například v bohatých skandinávských státech nový populismus 

zdůrazňuje zatěžování obyvatel příliš vysokými daněmi a liberální migrační politiku. 

V zemích s etnickým nebo regionálním dělením, jako je Belgie nebo Švýcarsko, má nový 

populismus snahu zaměřovat se na jednotlivé regionální etnické identity. V zemích, kde je 

vysoce politizováno téma imigrace, například ve Francii nebo Německu, se z imigrantských 

skupin stávají obětní beránci a nový populismus výrazně tíhne k rasistické a nacionalistické 

agendě (Taggart, 2000: 77). 
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H. G. Betz vyzdvihuje, že mnoho studií o současné radikální pravici staví vznik a 

vzestup těchto stran do souvislosti se vzrůstající xenofobií a rasismem. Toto tvrzení 

koresponduje s empirickými důkazy, které uvádějí, že lidé podporující radikální pravici jsou 

znepokojeni imigrací. Lze tak naznačit, že úspěch této stranické rodiny je z větší části 

výsledkem sílící xenofobie v reakci na viditelný nárůst přistěhovalců a žadatelů o azyl 

v západní Evropě (Betz, 1994: 67). 

To potvrzuje i C. Mudde, který uvádí, že je pro tyto strany typický jistá forma 

nacionalismu, která zahrnuje již zmíněnou xenofobii i rasismus. V mnoha případech lze 

hovořit o islamofobii. Řada radikálních pravicově-populistických stran v západní Evropě do 

své programatiky zapojila anti-islámský sentiment. Hovoří se i o tom, že anti-islamismus je 

anti-semitismem 21. století. Zatímco židé byli na počátku minulého století vnímáni jako 

nepřátelé, dnes je tímto úhlavním nepřítelem pro západní Evropu muslim. Stejně jako u židů, 

je u muslimů řada předsudků, které už jen název muslim degradují. Islamofobie se ve výrazné 

míře objevila v západní Evropě po pádu Berlínské zdi. Teroristické útoky z 11. 9. a 

následující boj proti terorismu ještě více prohloubily tento sentiment. Ve výsledku není 

islamofobie vlastností pouze radikálních stran, ale stala se v západním světě mainstreamem. 

Nicméně radikální pravicově-populistické strany vynikají kvalitou i kvantitou své islamofobie 

(Mudde, 2007: 84). 

Radikální pravice má ve většině případů ve svých programem zakomponovanou část o 

migrační a azylové politice. Navíc v posledních letech můžeme sledovat tento trend narůstat. 

Betz dokonce uvádí, že téma imigrace se stalo pro tyto strany jedním z nejdůležitějších 

politických témat. Vstoupilo do popředí v době, kdy tyto státy hostily poměrně početné 

komunity přistěhovalců, přičemž čelily další přistěhovalecké vlně (Betz, 1994: 69).  

Přistěhovalecké vlny byly často spojeny s ekonomickým růstem v západní Evropě a 

poptávce po pracovní síle. Západoevropské státy začaly nejdříve přijímat pracovníky ze států 

jižní Evropy, s jejichž vládami uzavřely dohody. Německo svou první smlouvu uzavřelo 

s Itálií v roce 1955. Následovaly smlouvy s Řeckem, Tureckem, Marokem nebo Jugoslávií 

(Betz, 1994: 69-73). 

Není žádným překvapením, že vznik a sílící podpora radikálních pravicově-

populistických stran šla ruku v ruce s rostoucí imigrací osob hledající mír, bezpečnost a lepší 

život. Reakcí na nově příchozí se stala xenofobie a rasistické projevy ve většině 

západoevropských států. Tato veřejná nálada pomohla těmto stranám k úspěchu (Betz, 1994: 

81-83). 



21 
 

Řada výzkumů ukazuje, že je velká část Evropanů znepokojena sílící přistěhovaleckou 

vlnou ze zcela kulturně odlišných států, například z oblasti Maghrebu. Právě kulturní a 

náboženská odlišnost může být překážkou pro integraci nebo asimilaci imigrantů. Objevila se 

otázka, jakým způsobem integrovat cizince bez toho, aby byli nuceni vzdát se svých tradic a 

kultur. To znamená, že přistěhovalci mají mít dostatek prostoru pro obhájení a rozvoj vlastní 

kultury, identity či náboženství. Vytváří se tak vztah mezi hostitelským národem a 

přistěhovalci, který je založen na reciprocitě a rovnosti. Hostitelský stát má možnost 

porozumět jiným kulturám, jejichž minority se usídlí na jeho území. Nicméně v případě 

muslimských přistěhovalců došlo spíše k rozšíření asociace islámu s netolerancí a 

fanatismem, což bylo výsledkem rostoucího militantního fundamentalismu. Strach z ohrožení 

západní civilizace islámem se začal v Evropě objevovat již od konce 80. let. Sílící anti-

islámské nálady a hrozba islámského fundamentalismu vedly k vytvoření pocitu strachu 

z muslimských přistěhovalců a islámu. Vzhledem k populační explozi v islámských zemích se 

zvýšil počet imigrantů proudících do západní Evropy (Betz: 1994: 93-95). 

Radikální pravicově-populistické strany se tématu imigrace chopily poprvé na konci 

80. let. O 10 let později téměř všechny strany této orientace měly ve své programatice 

zabudované anti-imigrační pozice. Téma imigrace se za tu dobu ve společnosti zredukovalo 

na single issue. Veřejnost si s přistěhovalectvím spojovala zvýšenou kriminalitu a 

nezaměstnanost a rostoucí náklady státu na správu sociálního systému. V této souvislosti 

začalo být přistěhovalectví vnímáno jako hrozba pro národní a kulturní identitu. Radikální 

pravicově-populistické strany apelovaly na toto nebezpečí imigrace, přestože liberální strany 

se snažily zdůraznit prospěšnost přistěhovalců v ekonomických aspektech (Betz: 1994: 119). 

Vedle xenofobie a kritiky přistěhovalectví, je pro radikální strany charakteristický 

konzervatismus. Je poměrně obtížné definovat konzervatismus, ale panuje shoda, že tento 

koncept vyjadřuje snahu ochraňovat status quo a návrat k minulosti. Nicméně co je 

konzervativní v jedné zemi a v určité době, může být progresivním na jiném místě v jiném 

čase. Obecně konzervatismus znamená ideologii. V odborné literatuře jsou ke konzervatismu 

řazeny vlastnosti jako autoritářství, tradicionalismus, religiozita a nacionalismus. S touto 

definicí konzervatismu je těžké vytvořit viditelnou hranici mezi touto stranickou rodinou a 

populistickými radikálně pravicovými stranami. Navíc je mnoha autory neokonzervatismus a 

radikální pravicově-populistické strany spojován. Kombinace sociálního konzervatismu a 

ekonomického neoliberalismu je totožná s definicí Herberta Kitschelta a Anthonyho 

McGanna, kteří vytvořili vlivnou studii o radikální pravici v západní Evropě. V podstatě jsou 



22 
 

ale tyto dvě skupiny odlišné. Za prvé nativismus není ideologickým jádrem 

neokonzervatismu, za druhé socioekonomická agenda je pro radikální pravicově-populistické 

strany vedlejší a za třetí tyto strany nestaví do popředí tradiční etnické a náboženské hodnoty. 

Je také nutné populistické radikálně pravicové strany odlišit od nacionalistické separatistické 

stranické rodiny. Ne všechny nacionalistické strany jsou radikálně populistické, některé 

nejsou autoritářské, jiné postrádají populistickou rétoriku. Rodina populistických radikálně 

pravicových stran je nacionalistická, ale opačně se to tvrdit ve všech případech nedá (Mudde, 

2007: 27-29). 

Pro tento typ stran jsou dále typické tři vlastnosti: nativismus, autoritářství a 

populismus. Zároveň ale platí, že tyto strany nejsou anti-demokratické. Klíčovým konceptem 

je nativismus, nacionalistická ideologie. Typickým prohlášením je „Británie pro Brity“, 

„Bulharsko pro Bulhary“. Podle nativismu je pravá demokracie možná pouze skrze pravý 

národní stát. Tento přístup uplatňuje vnitřní homogenizaci a vnější výlučnost. Nativistické cíle 

zůstávají cílem mnoha radikálních stran, není to však případ všech. Tyto strany volají po 

vyloučení přistěhovaleckých skupin, převážně ilegálních s kriminálním pozadím.  Dnes téměř 

všechny radikální strany akceptují možnost asimilace imigrantů. Některé strany jsou více 

otevřené, jiné odmítají asimilaci jiných rasových a kulturních skupin. Rovněž mnoho stran 

rozděluje evropskými a mimoevropskými přistěhovalci s argumentem, že lidé pocházející 

z evropského kulturního prostředí mohou být asimilováni, zatímco lidé postrádající 

jakoukoliv spojitost s hostitelským státem by neměli být asimilováni. Mnohé zastávají názor, 

že nekompatibilní s liberální demokracií západní Evropy, a proto nemohou být muslimové 

asimilováni (Mudde, 2007: 138-145). 

Jednou z největších debat v oblasti výzkumu této stranické rodiny je, zda je její volba 

vyjádřením podpory nebo protestu. Podle interpretace médií záleží na „náladě veřejnosti“. 

V akademické oblasti se objevují dva názorové proudy, které se snaží vysvětlit voličskou 

podporu radikálních pravicově-populistických stran. Jeden proud zdůrazňuje predominanci 

xenofobie, což značí podporu, druhý hovoří o politickém odporu, to je protest. Voliči jsou 

tedy rozděleni do pomyslných dvou skupin. První skupina odevzdává hlas jako vyjádření 

podpory, druhá coby protest. Mnohem přesnější operacionalizace pojmu „protestní hlas“ 

spočívá v uvědomění si, že hlavními aktéry jsou strana a volič. Dále že existují dvě možnosti, 

jak pojmout a chápat protestní hlasy, v závislosti na tom, kterého hráče považujme za 

důležitějšího. První úhel pohledu vnímá stranu jako základ protestu. Tedy že volič je 

individuální osoba, která se rozhodne pro volbu protestní strany. Druhý úhel říká, že v centru 
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stojí volič. Ten skrze volbu strany vyjadřuje svůj protest. Mudde se přiklání spíše 

k argumentu, že protestní hlas může být definován jako protest voliče. Protestní volič si může 

vybrat stranu, která podporuje jeho politický postoj, aby demonstroval svůj názor 

etablovaným stranám.  Protestní volič tedy může být viděn jako někdo, kdo se snaží potrestat 

vládní strany. Vysvětluje to i tvrzení, že tento volič je náchylnější volit extrémní strany 

(Mudde, 2007: 226-227). 

Některé radikální pravicově-populistické strany mohou být voleny a podporovány 

z obou důvodů – protest i podpora. Pokud sdílí volič stejnou ideologii jako strana, jedná se o 

podporu, jestli volič odmítá mainstreamovou politiku, je to kvůli protestu. Jsou zde ale 

indikátory, podle kterých dominuje podpora. Z této perspektivy je důležité zdůraznit extrémní 

loajalitu voličů k úspěšným radikálním pravicově-populistickým stranám. Je logické, že čím 

je strana úspěšnější, tím má vyšší procento loajálních voličů. Klíčem úspěchu těchto stran je 

schopnost transformovat protestní voliče do loajálních voličů (Mudde, 2007: 228-229). 

Mnozí autoři, včetně Muddeho, zdůrazňují, že volební a politický úspěch strany závisí 

na vůdcovství. Zvýšená centralizace moci a personalizace vůdcovství jsou typické prakticky 

pro všechny současné politické strany. V kontextu radikálních pravicově-populistických stran 

je to ale výraznější. Vůdce zde hraje významnou roli. Někteří autoři spojují tuto stranickou 

rodinu s „charizmatickým vůdcem“ a „principem vůdcovství“. To z části odkazuje 

k předválečné extrémní pravici. Mudde stranické vůdcovství dělí na externí a interní. Tyto 

dvě orientace vůdcovství korespondují se dvěma základními funkcemi stran – voličská a 

institucionální. Někteří vůdci mohou být úspěšní navenek a získávat hlasy voličů, jejich moc 

uvnitř strany ale nemusí být stejná (Mudde, 2007: 260). 

Externí vůdcovství tedy spočívá ve volebním úspěchu a silnému ukotvení strany ve 

stranickém systému. Pro stranu je důležitý charizmatický vůdce. To potvrzuje i literatura o 

populismu, která obecně zdůrazňuje důležitost role charizmatických a výrazných vůdců. 

Volební úspěch často závisí na kvalitách předsedy strany. To ale neznamená, že charisma 

lídra je to nejdůležitější. Vyskytují se úspěšné radikální pravicově-populistické strany, které 

nejsou vedeny charizmatickou osobou. Postava stranického vůdce si vždy v sobě nese jistou 

polaritu. V praxi to znamená, že buď lidé vůdce nesnáší, nebo obdivují. Charizmatický vůdce 

je samozřejmě pro stranu výhodný, ale jak moc to bude, záleží na politické kultuře a 

politickém systém (Mudde, 2007: 262-263). 
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Stejně důležité je pro stranu i interní vůdcovství, které odkazuje k vnitřnímu fungování 

strany.  V literatuře se objevuje názor, který zastává například Panebianco, že pokud má 

strana silného charizmatického lídra úspěšného v očích voličů, tak je slabým vůdcem uvnitř 

strany a oslabuje stranickou organizaci. Charizmatické vůdcovství a stranická 

institucionalizace jdou málokdy ruku v ruce. Proces institucionalizace je rozdělen do tří 

odlišných fází, jež každá požaduje odlišný typ vůdcovství. Za prvé je to „identifikace“, která 

je nejlépe dosažitelná skrze osobu charizmatického vůdce. Dále je to „organizace“ strany, 

která vyžaduje spíše praktického vůdce, jenž je schopen efektivně vybudovat stranickou 

infrastrukturu. Za třetí se jedná o „stabilizaci“, při níž by měl vůdce být schopen stabilizovat 

jak vnitřní organizaci, tak volební úspěch strany (Mudde, 2007: 263-264). 

2.2 Postavení krajní pravice v Německu  

Německé národně socialistické dědictví vytvořilo politickou kulturu, která silně 

poznamenala krajní pravici. Pro každou politickou stranu je velmi nebezpečné, pokud by byla 

dávána do souvislosti s Hitlerem. Toto „historicky kontaminované“ prostředí ztížilo vznik 

krajně pravicových stran. Vzhledem k historii Třetí říše si všechny krajně pravicové strany 

nesou automaticky negativní označení jako dědicové národního socialismu. To má velký 

dopad na jejich mediální obraz a úspěch u voličů. Na rozdíl od pravicových stran v jiných 

zemích, jsou politici z pravicových stran v Německu stigmatizováni a mají výrazně horší 

výchozí pozici. Krajní pravice musí v Německu čelit problému s odkazem na ideologii, která 

přinesla smrt milionům lidí po celé Evropě. Renomé krajně pravicových stran rozhodně 

nevylepšila strana s názvem Národní socialistický underground (NSU), která zavraždila devět 

podnikatelů cizího etnického původu (Berbuir – Lewandowsky – Siri, 2015: 160). 

Konrad Adam, mluvčí AfD, prohlásil, že nikde jinde v Evropě není pro konzervativce 

tak nehostinná půda jako je tomu v Německu. V porovnání s dalšími západoevropskými 

zeměmi je nedostatek krajní pravice a její slabá pozice ve stranickém systému anomální. 

Nedostatečné zastoupení krajní pravice je možno hodnověrně vysvětlit právě historickým 

vývojem v první polovině 20. století. Krajní část pravého politického spektra je poznamená a 

stigmatizovaná národním socialismem. Odkazování k národnímu socialismu je považováno za 

trestný čin (Arzheimer, 2015: 539). 
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Německo zaznamenalo vzestup extrémní pravice v období nacistického režimu 

v letech 1933-1945. Nedílnou složkou ideologie nacismu byl nacionalismus, který měl 

v prostředí Německa anti-demokratický charakter.  Německo se v minulosti dělilo na 

množství menších států, a právě nacionalismus sehrál významnou roli při sjednocení v roce 

1871. Nacionální hnutí byla významná jak v období Říše (1871-1918), tak i ve Výmarské 

republice (1918-1933). Během Výmarské republiky fungovala nacionalistická strana Deutsch 

Nationale Volkspareti (DNVP), která prosazovala silný stát po vzoru pruského 

konzervativního autoritářství. Když nastupoval nacistický režim k moci, byla otázka 

nacionalismu v Německu stále velmi silná. Vliv měly i další faktory – změna režimu, ztráta 

části území, světové války, finanční krize, sílící podpora extremistických skupin a snaha o 

obnovení Völkgemeinschaft (Ignazi, 2006: 62-63). 

První extrémní pravicovou stranou, která se v Německu objevila po roce 1945 

Wirtschaftliche Aufbau-Vereinigung (WAV, Asociace pro ekonomickou rekonstrukci), 

Deutsche Konservative Parei-Deutsche Rechtspartei (DKP-DRP) a Sammlung zur 

Tat/Europaische Volksbewegung Deuschland (SzT/EVD). Všechny tyto strany se zrodily 

během okupace Německa a byly pro voliče velmi atraktivní. WAV se například dostala do 

dvou zemských parlamentů. O něco později byly vytvořeny další krajně pravicové strany, 

jednou z nejvýznamnějších byla Deutsche Gemeinschaft (DG). DG reprezentovala nový 

nacionalismus, neutralitu a proti-západní politickou orientaci. Její ekonomický program se 

snažil obnovit sociální politiku nacistické strany z 20. let. Volby v roce 1953 ale přinesly 

zlom, žádná z krajně pravicových stran nepřekročila volební práh (Ignazi, 2006: 64-65). 

60. léta ovládla extrémní pravici Nationaldemokratische Partei Deutschland (NPD). Ta 

převzala mnoho témat z extrémní pravice, jako rehabilitace německé nacistické minulosti, 

návrat k „velkému“ Německu a přijetí autoritářských a militantních principů z minulosti. 

Zároveň to byla první strana v Německu, která začala upozorňovat na problém imigrace. 

Strana kritizovala amerikanizaci životního stylu, konzumerismus a pokles tradičních hodnot. 

NDP se sice stala se ziskem 4, 3 % nejúspěšnější extrémní pravicovou stranou 

v parlamentních volbách 1969 a mnoho let po nich, nicméně nedokázala dosáhnout volební 

klauzule (Ignazi, 2006: 67). 

V 80. letech zaznamenala extrémní pravice nebývalé oživení. V centru pozornosti 

stály tři strany – NDP, DVU a Republikáni. DVU (Deutsche Volksunion) vznikla jako 

klasická strana „starého“ nacionalismu, odvolávající se na vojenské přednosti německého 

lidu, silný nacionalismus a nesouhlas s imigrací a udělováním azylu v Německu. DVU získala 
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několik křesel v zemských parlamentech, a to především díky apelu na omezení imigrace a 

přijímání uprchlíků. NDP se v 90. letech zaměřila především na státy bývalého Východního 

Německa a snažila se v nich povzbudit nacionalismus a xenofobii (Ignazi, 2006: 70-71). 

Mezi významné extrémně pravicové strany v Německu patřili Republikáni. Na rozdíl 

od Ligy severu či rakouské FPÖ však čelili řadě nezdarů a nepodařilo se jim úspěšně se 

etablovat na německé politické scéně. Republikáni byli založeni v roce 1983 Franzem 

Schönhuberem spolu s nespokojenými členy CSU. Schönhuberova motivace byla spíše 

osobní, než politická. Strana získala pouhá 3 % hlasů v bavorských zemských volbách 1986. 

Ve volbách 1989 v Západním Berlíně však získali 7, 5 % hlasů. Strana se v té době těšila 

výrazné mediální pozornosti. Ve volbách do Evropského parlamentu opět slavili úspěch, když 

obdrželi 7, 1 %. Republikáni měli nakročeno stát se pátou stranou v Budestag. Později ale 

strana začala ztrácet voličskou podporu kvůli špatně nastavené politické strategii a vnitřním 

konfliktům. Republikáni se ještě účastnili voleb v Německu i do Evropského parlamentu, 

úspěch však už nezopakovali (Betz, 1994: 18-19). 
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3 Krize eurozóny jako impulz pro vznik AfD 

V roce 2010 nastala krize eurozóny, která vyvrcholila téměř bankrotem Řecka. V této 

době se v Německu zakořenil diskurs „my“ a „oni“.  Mezi roky 2010 a 2013 deník Bild 

Zeitung podporoval negativní mediální kampaň namířenou proti Řecku. V novinách se 

objevovaly titulky jako „Proč by Němci měli platit na luxusní řecké důchody?“ Když Řecko 

přijalo řadu úsporných reforem, Bild Zeitung to nepociťoval jako dostatečné opatření a žádal 

o vystoupení Řecka z eurozóny. Tomu samozřejmě pro-unijně orientované vládnoucí strany 

nechtěly ani slyšet. V Řecku mezitím byla Merkel zobrazována v nacistické uniformě. 

Ekonomická krize podpořila růst proti-evropských nálad a nacionalismu. V době vrcholící 

krize byl německý tisk přesycen titulky, které vyvolávaly paniku. Útočily na politiku 

Bundesbank v Německu i na ECB kvůli nastalé inflaci. Mezi tyto deníky patřil i Spiegel, 

který přinesl na přední straně titulek „Pozor na inflaci, plíživé vyvlastnění Němců“. 

Konzervativní noviny Frankfurter Allgemeine Zeitung předeslaly otázku, zda současná 

měnová politika skutečně přináší, co zamýšlela, tedy inflaci. Němci si velmi živě pamatují 

hyperinflaci z 20. a 30. let 20. století. Proto bylo téma inflace v německé společnosti během 

krize eurozóny tak citlivé. Hyperinflace byla částečně zodpovědná za vzestup fašismu. 

V Německu mezi roky 2011 a 2013 vrcholil strach, který se zde neobjevil od konce války. 

Němci se bály ohrožení stability kultury a národní prosperity (Grimm, 2015: 269-270). 

Kritika měnové unie se v Německu objevila již v 90. letech. Podle některých 

odborníků neexistoval jediný přesvědčivý ekonomický argument podporující vznik společné 

evropské měny a měnové unie. Přineslo by to podle nich ekonomické napětí kvůli velkým 

politickým nákladům. Nedostatečný demokratický základ EU a EMU byl zdrojem obav 

z přijetí a ratifikace Maastrichtské smlouvy. Maastrichtská smlouva způsobila, že řada 

pravomocí členských států byla delegována na EU. To ve výsledku oslabilo německé 

demokratické instituce. Následovala řada právních případů proti zavedení eura, které řešily 

německé soudy. Ústavní soud již v roce 1992 projednával stížnost na Maastrichtskou 

smlouvu. Další soudní spor se odehrál v roce 1998 proti zavedení eura. Roku 2005 byla 

soudně napadena platnost Smlouva o evropské ústavě a 2007 zase Lisabonská smlouva. Roku 

2010 byl k soudu poslán protest proti fiskální dohodě a dva roky na to začal spor proti 

pokračování záchranných balíčků (Grimm, 2015: 265). 
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Většina žalobců pocházela z konzervativního prostředí a byla členy generace, která 

pomáhala formovat to, čemu říkáme „západoněmecký ekonomický zázrak“.  Byli mezi nimi 

Albrecht Schachtschneider, Joachim Starbatty, Wilhelm Hankel and Wilhelm Nölling, ale 

také vysoce postavení členové CDU jako Peter Gauweiler. Schachtschneider, odborník na 

veřejné právo, a Starbatty, renomovaný ekonom, byli spoluzakladatelé euroskeptické strany 

Bund freier Bürger (BfB) z roku 1992. Jsou považováni za předchůdce AfD. Oba zmínění 

politici se stali významnými podporovateli AfD (Grimm, 2015: 265-266).  

Roku 2011 hlavní ekonom ECB Jürgen Stark odešel ze své pozice na protest proti 

programu banky. Další němečtí ekonomové vyjádřili své námitky vůči záchranné politice EU 

v otevřeném dopise iniciovaném Hansem Wernerem Sinnem, prezidentem vlivného Institutu 

pro ekonomický výzkum. K ústavnímu soudu v Karlsruhe byla podána žádost na 

přezkoumání, zda účast Německa v záchranných akcích neodporuje právu. AfD přišla na 

politickou scénu v době, kdy byla činnost vlády ze strany předním ekonomů a profesorů pod 

palbou kritiky (Grimm, 2015: 271). 

Klima strachu a obav, které panovalo v německé společnosti, se snažila zmírnit vláda. 

Ta se držela své pro-evropské politiky a podporovala udržení eurozóny. Měnovou krizi 

nazvala kancléřka Merkel historickou výzvu pro EU i pro Německo. Podle Merkel byly mír a 

německá prosperita neoddělitelně spjaty s rozvojem evropské myšlenky. Německo proto 

nemá jinou možnost, než podpořit euro. Německá politika v otázce EU je ovlivněna 

zkušeností z národního socialismu, který je stěžejním historickým bodem pro německou 

kolektivní identitu. Západní Německo bylo vytvořeno jako stát orientovaný směrem ke 

spolupráci se západními mocnostmi a vedeno ke spolupráci na nadnárodní evropské rovině. 

To mělo zaručit mír a vzájemnou spolupráci a vyhnout se politické izolaci. Snahou po konci 

války bylo učinit Německo „více evropské“. V letech 2010 až 2013 došlo ke shodě 

v Bundestag na tom, že německou povinností je podpořit euro a členské státy, které se 

nacházely v krizi. Opozice nekladla otázky týkající se finanční pomoci zadluženým státům, 

ale kritizovala vládní koalici CDU/CSU a FDP kvůli nedostatečně rychlým a účinným 

opatřením. SPD volala po zavedená euro dluhopisů a rozsáhlých evropských reforem. Zelení 

zaujali podobný postoj jako SPD. Pouze Die Linke byla proti. Koalice potvrdila pokračující 

závazek Německa k jednotné měně a postupující integraci. Tento diskurs přetrvává i do 

dneška. Politické programy parlamentních stran jsou v otázce eurozóny téměř identitní 

(Grimm, 2015: 267). 
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Objevil se zde tedy požadavek po vhodné alternativě, která by nabídla voličům odlišný 

politický program, a byla by schopna reprezentovat tu část populace nesouhlasící s podobou 

evropské integrace. AfD vstoupila do prostoru, kde chyběla silná euroskeptická strana. Podle 

Luckeho tato absence alternativního uvažování byla jasným důkazem o degeneraci německé 

demokracie. Vznik AfD tak můžeme považovat za vyvrcholení společensko-politické krize 

v Německu. 

Euroskeptické strany nicméně do vzniku AfD neměly přílišný úspěch u německých 

voličů. Německý euroskepticismus byl prezentován single-issue party Pro-Deutschmark nebo 

krajně pravicovými republikány, DVU (Německá lidová unie) a NDP (Národní demokraté). 

Je to z toho důvodu, že Německo vždy bylo významným a vlivným propagátorem myšlenky 

evropské integrace. Podporovalo vytváření nových společných institucí a jejich politický 

vývoj. Podpora byla znatelná nejen v oblasti hospodářské politiky, ale i v zahraniční a 

bezpečností otázce. Německé politické elity vytvářely stabilní zázemí myšlenkám evropské 

jednoty. V Německu proto neměl euroskepticismus silné postavení. Vždy bylo považováno za 

výlučného podporovatele EU a evropské integrace. Mezi politickými elitami a veřejností 

panoval konsenzus v otázce společné evropské politiky. Ten byl ale narušen na počátku 90. 

let, kdy se otevřely dveře pro kritické hlasy. Na vině byl pád Berlínské zdi a sjednocení 

Německa. To přineslo výrazné ekonomické problémy, nezaměstnanost a napjaté vztahy na 

politické scéně. V této době se v Německu objevily euroskeptické strany, které by se daly 

označit za tvrdě euroskeptické. Byli to Republikáni, Německá lidová unie a 

Národnědemokratická strana Německa. Žádná z těchto stran však neměla výraznější volební 

zisky (Taggart – Szczerbiak, 2008: 16-17). 

Velká část německých politiků a politických stran obecně podporuje evropskou 

integraci a považuje členství v EU ve všech směrech za výhodné. Téměř všechny parlamentní 

strany jsou zastánci a podporovatelé EU. Pravicové FDP a CDU/CSU pomáhaly formovat 

evropskou integraci již od svého vzniku v 50. letech. Levicová SPD a zelení mají k EU 

rovněž velmi pozitivní a otevřený postoj. Pouze Die Linke hlasovala proti Maastrichtské 

smlouvě, smlouvě z Nice a Lisabonské smlouvě, protože odmítá neoliberální model 

jednotného evropského trhu, měnovou a rozpočtovou politiku EU a stejně tak i společnou 

zahraniční a bezpečnostní politiku (Taggart – Szczerbiak, 2008: 16-17). 
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Die Linke souhlasí s konceptem EU a považuje se za pro-evropskou (Arzheimer, 

2015: 540). Další levicovou stranou, která kritizuje EU, je SPD. Z pravicových stran se jako 

opozice vůči EU profilovala FDP (Taggart – Szczerbiak, 2008: 16-17). Tyto strany lze za 

použití Taggartova rozdělení považovat za měkké euroskeptické. 
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4 AfD jako euroskeptická alternativa 

Voličům chyběla vhodná alternativa, která by nabízela odlišný program než ostatní 

zavedené strany a zároveň byla volitelná. Tato poptávka byla vyslyšena až založením AfD, 

která rozšířila možnost politické volby. AfD prakticky ihned po svém založení získala širokou 

mediální pozornost. Avšak i přes zjevný mediální zájem a podporu veřejnosti se AfD setkala 

s tím, čím všechny pravicově-populistické strany v Německu. Nejtvrdší překážkou se stala 

stigmatizace stran, které směřují až moc k pravému kraji. Tento faktor bránil AfD prezentaci 

svých postojů širšímu publiku prostřednictvím masových médií, které formují veřejné mínění. 

Jakmile se AfD objevila na politické scéně, byla hned obviněna, že je krajně pravicovou 

stranou, ačkoliv se prezentovala jako liberálně-konzervativní. Strana sice čelí kritice kvůli své 

ideologické orientaci, je ale přitažlivou variantou pro voliče, kteří nejsou spokojeni s politikou 

Merkel (Decker, 2014: 30). 

AfD zahájila svůj politický život v září roku 2012, kdy skupina členů CDU tvořená 

Konradem Adamem, Alexanderem Gaulandem a Berndem Luckem založila politickou 

skupinu pojmenovanou Wahlalternative 2013. Tato skupina vznikla jako volební alternativa 

pro volby 2013. Ačkoliv nikdo ze zákládajících členů netvořil elitu v CDU, nebyli pro 

německou veřejnost zcela neznámí. Adam a Gauland již tehdy získali renomé jako 

konzervativní novináři a Lucke byl známý jako přední profesor ekonomie. Důvodem 

k vystoupení z CDU byl otevřený nesouhlas s politikou Merkel vůči zadluženému Řecku. 

Vznik AfD může evokovat, že se jedná jen o část CDU, která se vydělila. Zdání ale klame, 

protože signatáři strany bylo 28 univerzitních profesorů, podnikatelů a manažerů a rovněž i 

bývalý předseda FDP. AfD se představila manifestem, ve kterém se vymezila vůči společné 

evropské měně a odmítla, aby Německo platilo dluhy ostatních států v Eurozóně (Arzheimer, 

2015: 540).  
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Ve svých počátcích byla strana koncipována jako nátlaková skupina, v lednu 2013 ale 

již představila seznam kandidátů pro volby v Dolním Sasku. Skupina získala něco málo přes  

1 % hlasů. Z toho důvodu se vedení i členové strany rozhodli každý jít vlastní cestou. 

Zakládající členové se po neúspěšných volbách rozhodli změnit koncept a Wahlalternative se 

formálně přetavila do politické strany Alternative für Deutschland. Lucke, který stál za 

zrodem AfD spolu s Adamem, politický subjekt označil za stranu nového typu. Chtěl se tak 

distancovat od zařazení strany jako pravicové či levicové. AfD v první fázi její existence 

skutečně můžeme označit za stranu nového typu, protože její úspěch byl fenomenální a 

nebývalý (Wolf, 2016: 150). 

Do čela se postavili Adam, Lucke a Petry. Strana založila své pobočky ve všech 16 

spolkových zemích a její členská základna se výrazně rozrostla – před oficiálním založením 

strany měla 7 500 členů, o několik měsíců později více než 10 000. Strana slavila úspěchy 

díky výrazné medializaci a politické strategii. Několik měsíců po založení AfD získala 4, 7 % 

hlasů ve volbách 2013 do Bundestag, téměř tedy překročila volební práh (Wolf, 2016: 151). I 

když se nedostala do parlamentu, je tento zisk ve volbách považován za něco fenomenálního. 

Žádná nová strana od roku 1953 nezískala tolik hlasů tak krátce po svém založení. 

V následujících několika měsících se AfD zaměřila na rozšiřování svého programového 

profilu a zbavení se nálepky strany jednoho tématu (Arzheimer, 2015: 542).  

V červenci 2013 AfD představila nový manifest, který byl založen na kritice měnové a 

fiskální politiky EU. Argumentovala, že euro rozdělilo Evropu mezi dárcovské a dlužnické 

země. Zároveň vytvořilo sociální a politické napětí uvnitř EU. Podle AfD tak hrozí narušení 

mírové evropské spolupráce. Podle strany současná politika EU vede k větší koncentraci moci 

v evropských institucích. Hlavním cílem AfD bylo rozpuštění eurozóny a návrat ke zdravému 

ekonomickému uvažování, právnímu státu a větší participaci občanů. Kritika strany spočívala 

zejména na ordoliberální ekonomické doktríně, která má kořeny v německé katastrofální 

zkušenosti z první poloviny 20. století. Ideologicky je ordoliberalismus mezi keynesiánskou 

podporou intervencí a neoliberalismem. Již od svého vzniku ordoliberalismus postrádal 

politický rámec (Grimm, 2015: 265). 

AfD požadovala rozpuštění eurozóny a návrat k národním měnám nebo rozdělení eura 

do několika skupin (severní a jižní euro). V rámci dosažení tohoto cíle navrhovala počáteční 

zavedení paralelních měn vedle eura v jihoevropských zemích, jejichž povinný podíl na 

bezhotovostních transakcích by měl být stanoven na 50 % (Decker, 2014: 29). 
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Argumentem strany bylo, že návrat k národním měnám ukončí nerovnováhu 

v konkurenceschopnosti, která způsobila nesprávné fungování měnové unie. O snahy AfD se 

hned začala zajímat široká veřejnost a média. Podpora v rozpuštění měnové unie nemusí 

nutně vycházet jen od pravicových voličů, rovněž řada levicově orientovaných voličů se stala 

podporovateli AfD.  AfD si tak dokázala získat voliče ze všech sociálních vrstev a politických 

stran. Strana přebrala voliče jak SPD a die Linke, tak i CDU/CSU a FDP. Vysoká podpora 

veřejnosti AfD značí to, že se někteří voliči necítí být dostatečně zastoupeni (Decker, 2014: 

29). 

 

 

 

Obrázek č. 1 ukazuje stěžejní téma AfD v době jejího založení. Nejdůležitějším tématem je 

kritický postoj k měnové a fiskální politice EU. Konkrétně se kritika AfD soustředila zejména 

na společnou měnu euro. Obecně lze říct, že AfD vykazovala skepsi k evropskému 

integračnímu procesu. Na grafu můžeme vidět, že kritika eura v roce 2013 dominovala. Tato 

kritika byla namířena většinou proti vládě. Bylo to zároveň hlavní téma AfD ve federálních 

volbách 2013 a volbách do EP 2014 (Franzmann, 2016: 469). 
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Ve svých počátcích by se AfD dala charakterizovat jako konzervativní strana 

podporující ekonomický liberalismus. Strana ale zahrnovala různé politické proudy, včetně 

klasického ordo-liberalismu, euroskepticismu, konzervatismu a několik druhů pravice. Uvnitř 

strany se již od založení nacházely frakce, které byly reprezentovány pravým a konzervativně-

liberálním křídlem. Spor mezi nimi se týkal budoucího postoje strany k přistěhovalectví a 

islámu. Nejednalo se tak o stranu, kterou by šlo jednoduše zařadit na ideologickou škálu 

(Lewandowski, 2013: 2).  Navíc sama strana odmítala jasné ideologické zařazení. To se 

projevilo například v roce 2014, kdy Bernd Lucke během volební kampaně bránil umístění 

AfD na pravo-levou škálu. „Jsme strana zdravého rozumu“, prohlásil na otázku ideologického 

zařazení. Odmítl tak nálepku AfD coby konzervativní, liberální či dokonce pravicově-

populistické strany. Lucke se snažil zamezit vytvoření definice AfD s jasným programem4.  

Již od založení je AfD obviňována z příslušnosti ke krajní pravici. Tento dojem byl 

podpořen chováním křesťanských radikálů uvnitř strany, kteří začali otevřeně kritizovat příliš 

liberální politiku k muslimům a homosexuálům. Například v roce 2014 musela AfD řešit 

skandál členky strany Beatrix von Storch, která veřejně v talk show prohlásila, že 

„Multikulturalismus má za úkol homogenizovat národy a tím je nábožensky a kulturně 

utlumit“. Tento kontroverzní výrok se setkal s negativní reakcí jak v německé společnosti, tak 

i uvnitř AfD. Rozhořela se debata, zda je strana rasistická. Situaci musel uklidňovat sám 

Lucke, který uvedl, že se jedná pouze o názor jeho kolegyně, nikoliv celé strany5.  

Diskuze o tom, jestli AfD skutečně je krajně pravicovou stranou, zůstává stále 

otevřena. Za extremistickou AfD ale označit nelze. Již od založení její hlavní představitelé 

veřejně deklarují, že AfD je proti extremismu jakéhokoliv druhu, ať už levicového nebo 

pravicového. Jako většina nových politických stran se i AfD potýkala s dilematem, jestli se 

pevně ideologicky ukotvit, a zajistit si tak volební úspěch, nebo udržet koexistenci mezi 

různými proudy uvnitř strany (Lewandowski, 2013: 4). 

                                                           
4Lachmann, Günther. Warum die AfD sich plötzlich selbst zerfleischt. Welt.de. 23. 10. 2013 

(https://www.welt.de/politik/deutschland/article121123113/Warum-die-AfD-sich-ploetzlich-selbst-zerfleischt.html, 7. 4. 

2017). 

5 Spiegel. AfD-Chef Lucke bricht Friedman-Talk ab. 21. 2. 2014 (http://www.spiegel.de/kultur/tv/afd-chef-bernd-lucke-

bricht-friedman-talk-auf-n24-ab-a-954945.html, 1. 5. 2017). 
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AfD se již od založení prezentovala jako politická alternativa. Alternativa, která 

vyslyší volání německých občanů. Zavedené strany podle AfD ignorovaly volání občanů po 

změně. AfD podobně jako většina protestních a populistických stran spojuje kritiku 

vládnoucích stran s požadavkem na zavedení celostátních referend. Toto chování připomínalo 

populisty po celé Evropě. Ve svých počátcích se nicméně AfD od pravicově-populistických 

stran formátu francouzské Národní fronty lišila. Například v tom, že strana byla založena 

německou intelektuální elitou a předními ekonomickými odborníky. Ve své studii z roku 2013 

Lewandowski uvádí, že je příliš brzy řadit AfD do kategorie pravicově-populistických stran, 

jak činila mnohá média a politické strany. AfD sice v době svých počátků měla tendenci 

inklinovat k pravicovému populismu a kriticky se vyhrazovat k přistěhovalcům a 

homosexuálům, nelze ji jednoznačně charakterizovat. Lewandowski zde správně prognosticky 

napsal, že anti-imigrační rétorika strany může ve střednědobém horizontu překonat její 

tehdejší dominantní euroskeptickou orientaci (Lewandowski, 2013: 5). 

Jelikož strana nebyla ve svých počátcích jasně ideologicky definovaná, tak ve volbách 

2013 do Bundestag oslovila voliče ze všech politických táborů. Největší skupinu tvořili voliči, 

kteří v předchozích volbách volili FDP, dále levicoví voliči, CDU, SPD a Zelených. AfD byla 

velmi úspěšná zejména ve východních spolkových zemích. Tam ale úspěch strany nebyl 

překvapením vzhledem k silné vazbě socio-strukturálních problémů a slabé stranické vazbě. 

Během volební kampaně se výzkumníci z univerzit v Hamburku, Amsterdamu a Bamberku 

zaměřili na výzkum voličů AfD. Zjistili, že tito voliči silně podporují tvrzení, že islám je 

nekompatibilní s hodnotami Německa. Zároveň tato skupina nejvýrazněji odmítla návrh, že 

by mělo být jednoduší získat azyl pro žadatele. Rovněž tito voliči schvalují a podporují 

euroskeptické pozice. Ve světle zjištění programových cílů, vnitřní organizace a voličů lze 

AfD v jejích začátcích kategorizovat jako konzervativní stranu v procesu. AfD svůj 

populismus směrem k anti-establishmentu kombinovala s různými prameny z liberální a 

krajně-pravicové rodiny (Lewandowski, 2013: 6). 

Ve světle těchto zjištění by se dala AfD identifikovat jako měkká euroskeptická strana. 

Již od svého založení se zaměřovala na téma kritiky EU a eurozóny. Manifest z roku 2013 byl 

založen na kritice měnové a fiskální politiky EU. Hlavním cílem strany se stalo rozpuštění 

eurozóny, popřípadě vystoupení Německa z ní. Kritika strany spočívala zejména v na 

ordoliberální ekonomické doktríně. Strana veřejně vždy podporovala existenci EU a projektu 

evropské integrace, požadovala jen jisté strukturální reformy. Na rozdíl od tvrdě 

euroskeptických pozic tedy nikdy neodmítala EU jako takovou. Zároveň politika AfD nebyla 
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v rozporu s politikou Bruselu. Jelikož strana měla jen jisté výhrady k fungování a podobě EU 

a eurozóny, můžeme jí označit za měkkou euroskeptickou stranu.  

4.1 Manifest 2013  

Pro stranický manifest 2013 je charakteristický nacionalismus. Titul manifesta byl 

„Mut zu Deutschland“ (Odvaha pro Německo). Rovněž to byl i slogan pro kampaň pro volby 

do EP 2013. Slogan odkazoval k německé národní hrdosti a měl za cíl zdůraznit postoj AfD 

k EU. Nacionalismus se však neprojevil v otázce přistěhovalectví, zde AfD vyjádřila spíše 

střízlivý tón. Na základě tohoto manifestu AfD nelze charakterizovat jako radikálně 

pravicovou stranu. Nicméně určitý populismus v manifestu znatelný je. AfD je velmi kritická 

vůči politice Bruselu a mainstreamovým stranám a kritizuje některá jejich rozhodnutí. 

Požaduje, aby všechny budoucí změny týkající se eura byly odsouhlaseny v referendu. To 

samo o sobě dělá AfD populistickou. Manifest ale nesplňuje konkrétní definici populismu ve 

smyslu apelu na emoce nebo oportunismu. Manifest naopak obsahuje podrobný rozbor 

ekonomických témat a jeho velká část je psána strnulým a akademickým jazykem. 

V manifestu je znatelný měkký euroskepticismus (Arzheimer, 2015: 546). 

První volební program strany byl velice stručný. Obsahoval základní body a krátkou 

definici pozic k jednotlivým tématům. Od začátku svého fungování byla AfD úzce zaměřena 

na kritiku EU a eurozóny. AfD se rovněž silně vymezila vůči vládnoucím stranám v Německu 

– prezentovala se jako alternativa, která přinese ukončení politické i finanční krize. 

Problematice imigrace se AfD v tomto programu téměř nevěnovala. Program obsahoval 

poznámku, že Německo by se mělo v této oblasti řídit švýcarským modelem a pouštět do 

země jen kvalifikované pracovníky se snahou se integrovat6. 

  

                                                           
6 AfD. Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2013 (https://www.afd-goslar.de/archiv/wahlprogramm-zur-bundestagswahl-

2013/, 8. 4. 2017). 
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AfD se představila jako ochránkyně německých daňových poplatníků, kteří financují 

zadlužené státy měnové unie. Němečtí poplatníci nesmí být podle strany zatěžováni 

financováním záchranných balíčků pro jihoevropské státy. AfD upozorňovala voliče, že 

tehdejší způsob řešení krize byl protiústavní, protože narušil suverenitu států a zdiskreditoval 

evropské právo. Kritikou nešetří ani vládní strany v Německu, protože vědomě klamaly 

občany, když jim neřekly o riziku politiky záchrany eura7.  

Další část kritiky AfD směřovala k EU a její politice. Ve svém prvním volebním 

programu z roku 2013 zastávala velice striktní postoj k EU. Volala po změně evropských 

rozhodovacích struktur. Odmítla sdružení evropských suverénních států do jednotného 

vnitřního trhu a centralizované unie. Tento postoj doplňuje skeptický názor na evropské elity, 

které jsou ve velké míře ovládány lobbisty. Politika je tak ve výsledku ovlivňována lidmi, 

kteří nebyli zvoleni, tudíž nemají žádný mandát ani legitimitu rozhodovat. V reakci na tento 

fakt AfD vyzvala, aby se legislativní pravomoci přenesly z Bruselu zpět do jednotlivých 

národních parlamentů8. 

Vedle tvrdé kritiky EU a eura se AfD ve volebním programu 2013 vyjádřila například 

i k právnímu státu a demokracii. V této otázce strana požadovala nespecifikované omezení 

politických stran v účasti ve státním rozhodování. Vyjádřila zde obavu, že vládnoucí strany 

nejsou schopny naplňovat své sliby voličům a uvrhly Německo do politické krize. Tato krize 

se projevila v nedostatku respektu k vládnoucím elitám, rozmělnění moci a oddělení sil, jakož 

i v selhání regulační politiky v oblasti tržní ekonomiky. Jediné východisko je podle AfD 

důkladná a radikální politická obnova skrze občanskou participaci. Pravomocí by měly být 

delegovány přímo na občany, tedy nejnižší úroveň, nebo na jednotlivé národní vlády. Kromě 

toho AfD vyžadovala zavedení referenda na národní úrovni podle švýcarského modelu. AfD 

v programu zastávala výraznou anti-establishmentovou roli, což ze strany činí populistickou a 

protestní stranu namířenou proti politické třídě 9. 

  

                                                           
7 AfD. Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2013 (https://www.afd-goslar.de/archiv/wahlprogramm-zur-bundestagswahl-

2013/, 8. 4. 2017). 

 
8 AfD. Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2013 (https://www.afd-goslar.de/archiv/wahlprogramm-zur-bundestagswahl-

2013/, 8. 4. 2017). 

 
9 AfD. Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2013 (https://www.afd-goslar.de/archiv/wahlprogramm-zur-bundestagswahl-

2013/, 8. 4. 2017). 
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5 Nová ideologie AfD a příčiny její transformace 

AfD je novou stranou, která svou ideologii a politiku doposud dotváří. Proto není 

zatím zcela jasné, co AfD je, jak ji charakterizovat. Zejména pokud se zaměříme na rozdíly za 

předsednictví Luckeho a Petry, jejichž postavy jsou pro podobu strany podstatné. AfD lze 

z jednoho úhlu pohledu definovat jako pravicově-populistickou, z jiného zase jako 

neoliberální a konzervativní. Jednoznačné charakteristice nepomáhají ani média. Během 

předvolební kampaně do Evropského parlamentu v roce 2014 německé noviny a televize 

použily minimálně 9 různých označení pro AfD (Wolf, 2016: 151). Současná podoba AfD se 

však nejvíce blíže definici C. Muddeho populistické radikálně pravicové strany.  

AfD vznikla jako strana jednoho tématu, kritiky současného institucionálního 

uspořádání. Později se do programatiky strany připojila i další témata. Ve svých začátcích je 

AfD obecně klasifikovaná jako neideologická konzervativně liberální strana, vykazující 

měkký euroskepticismus. Toto křídlo bylo reprezentováno zejména Luckem a Henkelem. 

Díky některým dalším vedoucím členům (Gauland, Adam, Petry) začalo později sílit i křídlo, 

které by se dalo charakterizovat jako radikální pravicově-populistické. Pro tento typ strany je 

typická kombinace nativismu a populismu. Konflikt mezi těmito dvěma zcela ideologicky a 

programově odlišnými křídly přišel po federálních volbách 2013 (Grimm, 2015: 272). 

Neshody ve straně vyústily v otevřený boj mezi Luckem a Petry. Lucke zastával 

umírněnou pravicovou orientaci AfD, zatímco Petry chtěla stranu posunout více ke kraji. U 

některých členů byla dokázána vazba na krajní pravici, popřípadě obdiv k nacistickým 

vůdcům. Lucke odmítl, aby strana začala směřovat ke krajní pravici, proto se musel rozloučit 

s některými členy, kteří zastávali anti-islámské názory. 4. 7. 2015 se konal sjezd AfD, kde se 

volil nový předseda strany. Se ziskem 60 % hlasů post obsadila právě Petry, její protivník 

obdržel jen 38 %. V ten den bylo tedy rozhodnuto o budoucí politické orientaci AfD. Několik 

dní na to Lucke stranu opustil definitivně, protože nesouhlasil s jejím směřováním. Spolu 

s ním ze strany vystoupily i 4 europoslanci. AfD od té doby můžeme považovat za ekvivalent 

například francouzské Národní fronty10. AfD jako euroskeptická strana zmizela dřív, než 

stihla zanechat v systému hlubší stopu. Možnou odpověď lze nalézt v sílící kritice 

multikulturalismu a vnitřních rozporech strany.  

                                                           
10 The Economist. A bad time to break up; Germany's Eurosceptics. 11. 7. 2015. 
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Až do etablování AfD jako pravicově-populistické strany se žádnému podobně 

orientovanému subjektu nepodařilo získat širší volební podporu. V 80. letech zaznamenali 

úspěch Republikáni, kteří byli založeni skupinou přeběhlíků z CSU. Získali křesla ve třech 

státních parlamentech. Další poměrně úspěšnou krajně pravicovou stranou byla Lidová unie 

(DVU) a Národní demokratická strana (NDP). Později se ale NDP radikalizovala a stala 

vedoucí stranou v krajní pravici. Krajní pravice však nikdy nezaznamenala průlom, aby se 

dostala do Bundestag. Podobný neúspěch stihl i populistické strany, které nezaznamenaly u 

voličů zájem. Změna přišla až s rokem 2013 a vznikem AfD. AfD konečně zaplnila mezeru 

v německém stranickém systému a byla první úspěšnou pravicově-populistickou stranou 

(Decker, 2014: 28). 

Příklon AfD ke krajní pravici nebyl tak nečekaný, pokud se blíže podíváme na její 

členy. Řada členů jsou bývalí příslušníci krajně pravicových stran, například Die Freiheit 

nebo Republikaner. Jiní byli členy pravicových organizací a institucí, jako je Konservativ-

Freiheitlicher Kreis Hamburg nebo Institut für Staatspolitik (Wolf, 2016: 151). 

5.1 Změna v programu  

Téma uprchlíci, azyl a přistěhovalectví strana zařadila již do svého prvního programu. 

Manifest 2013 obsahoval jen krátkou zmínku o migraci, s následujícími léty téma postupně 

nabývalo na síle. V základním volebním programu AfD se účastníci kongresu dohodli, že 

strana bude podporovat kvalifikované imigranty s vysokou ochotou k integraci, zatímco počet 

přistěhovalců v podobě žadatelů o azyl hodlá regulovat. Zároveň všichni žadatelé o azyl 

budou umístěni pouze v předem určených azylových střediscích. Právo na azyl nesmí být 

vodítkem masové imigrace (Scholten, 2016: 18). 

 Volební program 2014 pro národní i evropskou úroveň již obsahoval celou 

podkapitolu věnující oblasti přistěhovalectví, migraci a azylu. Program AfD pro volby do 

Evropského parlamentu obsahoval oddíl s názvem „Důstojná migrační a azylová politika“. 

V roce 2015 programy pro Brémy a Hamburg obsahovaly témata integrace, přistěhovalectví a 

azylu. V Baden-Württemberg program zahrnoval heslo „Pro ukončení masového zneužívání 

migračního a azylového systému“ (Scholten, 2016: 10). Výrazněji se AfD tomuto tématu 

začala věnovat po změně stranického vedení.  
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Se změnou vedení na podzim 2015 přišla i změna v programové orientaci. 

Z euroskeptické strany se stala strana anti-imigrační. Problematika krize eurozóny a kritika 

společné měnové unie ustoupila do pozadí, ačkoliv se euroskepticismu v programu stále 

věnuje. Do popředí se naopak dostaly otázky spojené s imigrací a azylem. Politické 

požadavky AfD na toto téma jsou založeny zejména na pravicovém populismu a xenofobii. 

Pilířem její migrační politiky je snaha o zachování kulturní identity a národního zájmu před 

islámem, který je představován jako nepřítel číslo jedna. Požadavky strany stojí na snížení 

počtu přistěhovalců a zpřísnění azylových zákonů. Zcela zřetelné je, že se AfD svým 

postojem snaží zcela distancovat od zavedených stran a politikou vládnoucích stran. Díky 

svým prohlášením se AfD daří plnit titulní strany novin a strhávat tak na sebe pozornost 

veřejnosti. AfD se chopila tématu přistěhovalectví a představila se anti-imigrační strana. Tím 

se výrazně odlišila od zavedených stran a přilákala řadu voličů (Scholten, 2016: 5). 

Migrační politika AfD je zaměřena jednoznačně na minimalizaci imigrace a zpřísnění 

azylové politiky Německa. Požadavky strany jsou založeny zejména na snaze o udržení 

německé identity a odmítnutí multikulturalismu. Později se přidala i ostrá kritika islámu. 

Velkou vlnu nevole také sklidil výrok strany ohledně islámu jako nepřítele Německa. Strana 

prohlásila, že rostoucí počet muslimských přistěhovalců je hrozbou pro celou Evropu. 

Evropská migrační politika je v současné době velmi otevřená a vstřícná, ve výsledku ale vlny 

imigrantů mohou ohrozit evropský model sociálního státu, který by byl příliš zatížen. AfD 

deklarovala, že ona si islám jako nepřítele nevybrala. AfD je první stranou v Německu, která 

jasně formulovala, že islám je pro západní společnost nepřítelem. Německá vstřícná kultura 

vůči uprchlíkům je předsedkyní strany Petry interpretována jako důsledek viny a komplex 

méněcennosti. Mnoho Němců se totiž domnívá, že Německo vzhledem k historii nemůže 

nepřijmout nebo diskriminovat jinou kulturu a náboženství. Ve skutečnosti se ale podle strany 

podřizuje cizí kultuře11.  

AfD neustále stupňuje tlak na změnu azylové a migrační politiky Německa. AfD se 

programově, ale i v očích veřejnosti, přetavila z euroskeptické strany na anti-imigrační stranu. 

Pod novým vedením strana na podzim 2015 předložila svůj programový cíl zastavit chaos 

v azylovém systému.  

  

                                                           
11 Merkud.de. AfD-Chefin Petry: Einwanderung bedroht Europa (https://www.merkur.de/politik/afd-chefin-petry-

muslimische-einwanderung-bedroht-europa-zr-6505768.html, 22. 4. 2017). 
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V rámci nového programu strana rozjela sérii informační akcí „Podzimní ofenziva“, 

která obsahovala celostátní veřejné debaty a přednášky zaměřené na problematiku 

přistěhovalectví. Cílem bylo jednak rozproudit celostátní diskuzi o imigračních problémech, 

ale také blížeji prezentovat své představy občanům. Finální proběhla v listopadu 2015 

v Berlíně a nesla slogan „Azyl potřebuje hranice. Červená karta pro Merkel“. Pomocí těchto 

veřejných akcí chtěla strana zmobilizovat účastníky. Akce měly úspěch zejména ve 

východních spolkových zemích, kde se pravidelně konaly. Na východě Německa v té době 

propukaly pouliční nepokoje a demonstrace proti přistěhovalcům a migrační politice 

kancléřky Merkel. Vrcholná akce se konala v Durynsku a mezi mluvčími byl i Alexander 

Gauland. Ten vytvořil silně nacionalisticky laděná „Pravidla pro Německo“, která obsahovala 

hesla jako „Německo je naše země“, „Německo bylo vlastí našich předků a my ho musíme 

jako domov uchovat i pro naše děti“, „Německo je náš domov, naše země, náš národ“. 

Prohlášení bylo namířeno zejména proti žadatelům o azyl a vládní politice kancléřky Merkel. 

Veřejná prohlášení představitelů AfD byla na východě země výrazně xenofobně laděná, 

zatímco v západoněmeckých regionech strana sílu prohlášení krotila (Scholten, 2016: 8). 

Téma azylu patří k těm, kterým se strana v médiích veřejně vyjadřuje. V roce 2015 A. 

Gauland prohlásil, že AfD bude usilovat o omezení práva na azyl pro muslimské žadatele. 

Reagoval tak na nedávné teroristické útoky. Podle něj si Německo z bezpečnostních důvodů 

nemůže dovolit přijít další muslimy, kteří přicházejí do země v kontrolovatelných vlnách. 

Právo na azyl pro všechny muslimy by mělo být pozastaveno do doby, než budou registrováni 

a sledováni muslimové, kteří do Německa již dorazili. Federální vláda žádost AfD okamžitě 

zrušila a dodala, že žádost o azyl se neřídí ukazatelem, jako je náboženská příslušnost12. 

  

                                                           
12Welt. Asylrecht für Muslime muss umgehend ausgesetzt Arden. 27. 7. 2016 

(https://www.welt.de/politik/deutschland/article157330586/Asylrecht-fuer-Muslime-muss-umgehend-ausgesetzt-

werden.html, 4. 5. 2017).  



42 
 

Později strana přišla se snahou o zrušení práva na azyl, což v Německu vyvolalo 

značný negativní ohlas. Petry uvedla, že její strana bude požadovat zrušení základního práva 

na azyl. Strana neodmítá všechny žadatele o azyl, chce pomoci lidem, kteří jsou politicky 

perzekuováni nebo prchají z válečných oblastí. Nicméně není spokojena se současnou 

podobou azylového systému, který je hojně zneužíván13. Aby Německo zachovalo zásady 

právního státu, musí být právo azylu zrušeno, a převedeno na právo milosti a nemilosti 

udělovaného státem14. 

AfD má v současné době 102 mandátů v 8 spolkových zemí v zemských parlamentech 

a 2 v Evropském parlamentu. Zatím nejsou k dispozici žádná komplexní empirická data 

zaznamenávající činnost AfD v Německu. Z prvních dostupných analýz a zpráv 

z jednotlivých státních parlamentů lze však poznat, že téma přistěhovalectví, azylu a 

uprchlíků hraje zásadní roli v politice a programatice strany. Například otázka sociální a 

hospodářské politiky není pro stranu příliš důležitá. V národních parlamentech, ve kterých je 

AfD zastoupena, se její členové snaží protlačovat téma přistěhovalectví a klást ho do 

parlamentní agendy. Pozorování práce 10 zástupců strany v braniborském parlamentu 

ukázalo, že jejich hlavní agendou byla azylová politika a snaha snížit počet azylantů 

v Braniborsku. Parlamentní činnost dalších zástupců v Hamburku je zaměřena především na 

problematiku vnitřní bezpečnosti a přistěhovalectví. Konkrétně v Hamburku má AfD výrazně 

anti-imigrační rétoriku podloženou populismem (Scholten, 2016: 9). 

  

                                                           
13 Zeit Online. Petry will Grundrecht auf Asyl abschaffen. 25. 1. 2017 (http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-

01/alternative-fuer-deutschland-asylrecht-frauke-petry, 10. 5. 2017). 

14 Huffpost. AfD will Grundrecht auf Asyl abschaffen. 25. 1. 2017 (http://www.huffingtonpost.de/2017/01/25/afd-will-

grundrecht-auf-asyl-abschaffen_n_14385282.html, 4. 5. 2017). 
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5.2 Populismus v politice a programatice AfD 

Na rozdíl od jiných západoevropských zemí jako je Francie, Dánsko, Nizozemsko 

nebo Rakousko, neměl pravicový populismus v Německu nikdy silnou pozici. Krátký úspěch 

zaznamenala jen Národní demokratická strana Německa (NDP) v roce 1960. Roku 1980 

získali několik křesel v zemském sněmu v Bavorsku a Báden-Württembersku Republikáni. 

Žádná pravicově-populistická strana neslavila úspěch na národní úrovni. Tento jev je stále 

záhadou. Studie ukazují, že v Německu jsou stejné podmínky jako v jiných západoevropských 

zemích pro volební úspěch pravicových stran. Sílí zde islamofobní a anti-přistěhovalecké 

nálady, přesto se dlouhou dobu nenašla strana, která by to představila jako politické téma. Na 

nový diskurs upozornil bývalý ministr financí Berlína Thilo Sarrazin, který začal veřejně 

hovořit o autoritářské a xenofobní náladě uvnitř německé společnosti. Sarrazin, člen SPD, na 

sebe upoutal pozornost díky výrokům vůči přistěhovalcům z arabských států, když 

podporoval propagaci své knihy Deutschland schafft sich ab. Jeho kniha se stala v Německu 

bestsellerem (Berbuir – Lewandowsky – Siri, 2015: 158). 

Získání křesel pravicově-populistických stran v Budestag také omezuje institucionální 

nastavení. Kromě toho tyto strany tradičně trpí organizační slabostí. Jak již bylo uvedeno, 

mnoho pravicově-populistických stran uspěje jen na spolkové úrovni. Navíc jsou strany 

v Německu omezeny zákony, které vyžadují, aby měly demokratickou strukturu a minimální 

počet členů. Proto by například nizozemská Strana pro svobodu (PVV) neměla šanci 

existovat, protože jejím jediným členem je vlastní lídr Geert Wilders (Berbuir – 

Lewandowsky – Siri, 2015: 160). 

Ačkoliv neexistuje mnoho prací zabývající se AfD, tak někteří odborníci 

charakterizují stranu jako populistickou nebo pravicově-populistickou. Stejného názoru jsou i 

některá německá média a politické strany. Nicméně AfD vykazuje nacionálně-liberální znaky, 

ale i pravicově-populistické. Za prvé je pro AfD typický anti-establishment postoj, který je 

jedním z rysů populismu. Za druhé strana vykazuje protestní charakter ve veřejné komunikaci 

a svých kampaních. Během regionálních voleb v Braniborsku, Durynsku a Sasku strana 

využila volební kampaň, která vykazovala motivy xenofobní ideologie pravicově-

populistických stran. AfD zejména v Sasku čerpala z široce rozšířené obavy 

z nekontrolovatelné imigrace, falešných žadatelů o azyl a kriminální činnosti, kterou s sebou 

imigranti přinášejí. Výmluvné rovněž je, že PEGIDA vyjádřila AfD veřejně svou podporu. 

Šéfka strany dokonce pozvala členy z PEGIDA na jednání a diskuzi o možné spolupráci do 

saského parlamentu v Drážďanech (Grimm, 2015: 273). 
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Úspěch AfD je třeba chápat jako signál, že v Německu existuje velká skupina, která 

nesouhlasí se současnou politikou kancléřky. Tito lidé nesouhlasí nejenom s migrační a 

azylovou politikou, ale sociální politikou. Je ale třeba si uvědomit, že AfD nevolí jen 

radikálové a nezaměstnaní, ale ve velké míře i střední vrstva. AfD získává nové voliče i svými 

kampaněmi a iniciativami. Jednou z nejznámějších je kampaň Dost, která se snaží upozornit 

na problematiku sexuálního násilí ze strany muslimských můžů. AfD si klade za cíl prolomit 

politicko-mediální kartel mlčení o tomto tématu. Strana vyzvala všechny ženy, aby s sebou 

neustále nosily píšťalky. Další kampaní je „Dost azylovému chaosu!“ odsuzující vstřícnou 

migrační politiku Merkel. Strana se v tomto ohledu prezentuje dosti populisticky, když tvrdí, 

že mladí muži žádající azyl, ochranu ve skutečnosti nepotřebují. Upozorňují na manipulaci 

médii (Troianovski, 2016). 

5.3 Volební program AfD pro rok 2016 

Volební program pro rok 2016 je poměrně obsáhlý. Strana rozpracovala řadu témat, 

mezi nimi i otázku přistěhovalectví. Poměrně velký prostor je věnován kritice EU a eurozóny 

a přistěhovalectví. AfD v této souvislosti dodává, že rozhodně není stranou jednoho tématu. 

Strana se v programu pro rok 2016 zabývá celou řadou témat, která jsou typická pro zavedené 

strany. Vzhledem k zaměření práce jsem se rozhodla popsat jen její postoj k EU a eurozóně a 

přistěhovalectví.  

V oblasti EU a eurozóny se její kritický postoj nezměnil. Cílem strany je nadále boj 

proti centralizované EU, která by měla být výsledkem volného spojení jednotlivých států. 

AfD nesouhlasí se současnou podobou EU, jelikož se jedná o nedemokratický konstrukt a trpí 

postupnou ztrátou demokratického charakteru. Z toho důvodu strana navrhuje nutnou reformu 

EU v jejích základech. Kritika se nevyhýbá ani Maastrichtské a Lisabonské smlouvy, které 

zavedly nezvratné změny v Evropě a byly implementovány navzdory nesouhlasu občanů 

Francie a Nizozemska15.  

  

                                                           
15 AfD. Programm für Deutschland. Das Grundsatzprogramm der Alternative für Deutschland 2016 

(https://www.alternativefuer.de/wp-content/uploads/sites/111/2016/03/Leitantrag-Grundsatzprogramm-AfD.pdf. 6. 4. 2017). 
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AfD naopak zdůrazňuje důležitost dodržování principu subsidiarity a navrácení 

kompetencí do jednotlivých národních států. Strana argumentuje, že v EU se vytrácí národní 

suverenita členských zemí. Občané daných států potřebují nějakou zastřešující identitu a 

maximální individuální a kolektivní svobodu, kterou mohou dostatečně zajistit jen národní 

státy. Uvádí, že nadnárodní organizace jako je EU nikdy nemůže zcela nahradit demokratické 

národní státy, aniž by byla stejně respektována a udržována. Řešení AfD vidí ve zřízení 

mezinárodní organizace bez politického charakteru, jakou bylo Evropské hospodářské 

společenství (EHS) v letech 1957 až 199316.  

Prostor věnuje AfD i tématu eura a eurozóny. Ta je podle ní nefungujícím 

experimentem a jediným řešením je okamžité vystoupení Německa z eurozóny, čemuž by 

předcházelo celonárodní hlasování v referendu. AfD argumentuje, že tato nadnárodní měnová 

unie není vhodná, protože euro bylo vytvořeno čistě jako politický projekt. Při vytváření 

společné měnové unie byly uměle smazány rozdíly ekonomické síly jednotlivých zemí 

eurozóny. AfD dále upozorňuje na systematické porušování Smlouvy o fungování Evropské 

unie (konkrétně čl. 123 a 125), která zakazuje financování ze strany ECB a odpovědnost za 

dluhy jiných členských států. Záchranné balíčky v rámci eurozóny jsou podle smlouvy 

přímým zásahem do suverenity státu, protože svrchovanost nad vládními výdaji a dluhy je 

nezcizitelnou částí státní suverenity17.  

V další části programu představuje německým voličům svůj postoj k přistěhovalectví a 

azylu. AfD nešetří kritikou vládních stran, které podle ní chovají nezodpovědně, když se 

rozhodly přijmout miliony uprchlíků za posledních několik let. Strana argumentuje, že 

v současné době jsme svědky úplného selhání azylové a přistěhovalecké politiky jak 

Německa, tak EU. Přistěhovalci jsou špatně integrováni a sílí negativní naladění vůči nim. 

AfD upozorňuje, že je na půdě EU úmyslně bráněno otevřené diskuzi o problematice 

přistěhovalectví a migrační krizi.  

  

                                                           
16 AfD. Programm für Deutschland. Das Grundsatzprogramm der Alternative für Deutschlan 2016 

(https://www.alternativefuer.de/wp-content/uploads/sites/111/2016/03/Leitantrag-Grundsatzprogramm-AfD.pdf. 6. 4. 2017). 

17 AfD. Programm für Deutschland. Das Grundsatzprogramm der Alternative für Deutschland 2016 

(https://www.alternativefuer.de/wp-content/uploads/sites/111/2016/03/Leitantrag-Grundsatzprogramm-AfD.pdf. 6. 4. 2017). 
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AfD poukazuje, že v historii nikdy Německo nečelilo masové imigraci a nepatří mezi 

tradiční přistěhovalecké země. Německo by si mělo vzít za vzor Kanadu a Austrálii a jejich 

imigrační a integrační politiku. Německo by podle jejich vzoru mělo imigraci přizpůsobit svůj 

pracovní trh, protože současný systém přivádí přistěhovalce rovnou do skupiny příjemců 

sociálních dávek nebo nízké mzdy. AfD požaduje změnu azylové politiky Německa, 

předefinování práva na volný pohyb a imigraci ze třetích zemí a integraci přistěhovalců18.  

AfD apeluje na německou veřejnost, že je nutná okamžitá změna migrační a azylové 

politiky Německa a EU, protože v současné podobě nemůže dlouhodobě fungovat. Strana 

upozorňuje, že systém téměř všechny příchozí automaticky pojmenovává jako uprchlíky, a to 

je zavádějící. Je třeba rozlišovat mezi politicky pronásledovanými osobami a válečnými 

uprchlíky na jedné straně a mezi nelegálními přistěhovalci na straně druhé. AfD se vyslovila 

k ochraně uprchlíků, kteří byli nuceni odejít z válečných zón. Naopak ekonomickým a 

nelegálním imigrantům nemá být žádná ochrana poskytnuta a měli by být okamžitě 

deportováni. Současná azylová politika je zastaralá a nevyhovuje současné situaci, jelikož je 

v masovém měřítku zneužívána. Ve výsledku je Německo neúprosně kolonizováno jinými 

kulturami. AfD chce hned v počátku zastavit riziko sociálních a náboženských nepokojů a 

pomalé vymírání evropské kultury19.  

AfD upozorňuje, že jeden z největších problémů přistěhovalecké politiky je příliš 

zdlouhavý systém návratu do země původu, tedy repatriace. Často ale zákon není ze strany 

neúspěšných žadatelů o azyl dodržován. Z tohoto důvodu AfD chce zpřísnění tohoto zákona a 

jeho důsledné dodržování. Je ale třeba zasáhnout i politicky, například zrušením vízové 

politiky pro třetí země nebo rozvojové spolupráce20.  

  

  

                                                           
18 AfD. Programm für Deutschland. Das Grundsatzprogramm der Alternative für Deutschland 2016 

(https://www.alternativefuer.de/wp-content/uploads/sites/111/2016/03/Leitantrag-Grundsatzprogramm-AfD.pdf. 6. 4. 2017). 

19 AfD. Programm für Deutschland. Das Grundsatzprogramm der Alternative für Deutschland 2016 

(https://www.alternativefuer.de/wp-content/uploads/sites/111/2016/03/Leitantrag-Grundsatzprogramm-AfD.pdf. 6. 4. 2017). 

20 AfD. Programm für Deutschland. Das Grundsatzprogramm der Alternative für Deutschland 2016 

(https://www.alternativefuer.de/wp-content/uploads/sites/111/2016/03/Leitantrag-Grundsatzprogramm-AfD.pdf. 6. 4. 2017). 
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AfD se v programu zavázala k omezení nelegální imigrace. Nejdůležitější jsou zájmy 

Německa a udržení německé kultury a ekonomického rozvoje. Proto AfD požaduje důslednou 

integraci, a to zejména vysoce kvalifikovaných přistěhovalců. Z této skupiny přistěhovalců 

musí být jasně vyděleni ti, kteří pouze zneužívají sociální systém a na udělení azylu nemají 

nárok. Kontrolované přistěhovalectví je jediným způsobem, jak regulovat počet imigrantů a 

vyřešit tak migrační krizi. Strana dodává, že udržení multikulturalismu je v západním světě 

nemožné, protože tento vzorec společnosti již selhal. Jediným způsobem, jak žít v míru 

společně s přistěhovalci je integrace21.  

Dále se strana zaměřuje na téma kriminálních činů spojených se zvýšenou mírou 

imigrace. AfD poukazuje na to, že mnoho přistěhovalců má tendenci sklouznout k trestné 

činnosti. Tato činnost je ale často zakrývána samotnou policí a médii bagatelizována. AfD 

proto usiluje o reformu kriminální statistiky, která by v plném rozsahu odkryla trestné činy 

spáchané přistěhovalci. Často je tento boj ztížen klany a kulturními strukturami a jazykovou 

bariérou. AfD prosazuje, aby přistěhovalci, u nichž byla prokázána trestná činnost, byli 

okamžitě vyhoštěni z Německa22.  

5.4 Volební program AfD pro volby 2017 

Stejně jako ve všech předchozích programových prohlášeních, tak i v tom pro rok 

2017 se AfD věnuje tématu EU a eurozóny. Nicméně tentokrát je tato část velmi krátká. 

Definuje to jasný posun AfD směrem k přistěhovalectví a azylu. Strana i nadále tvrdí, že není 

stranou jednoho tématu, avšak přistěhovalectví je u ní nejsilnější. Novinkou v tomto 

programu je, že se AfD poprvé věnuje tématu islámu, kterému se doposud vyhýbala. Jedná se 

totiž o velmi choulostivé témat pro německou politiku, vzhledem k minulosti Německa. Navíc 

výraznou minoritou v Německu jsou muslimští Turci a Kurdové, kteří sem začali ve velkých 

vlnách přicházet již po druhé světové válce.  

  

                                                           
21 AfD. Programm für Deutschland. Das Grundsatzprogramm der Alternative für Deutschland 2016 

(https://www.alternativefuer.de/wp-content/uploads/sites/111/2016/03/Leitantrag-Grundsatzprogramm-AfD.pdf. 6. 4. 2017). 

22 AfD. Programm für Deutschland. Das Grundsatzprogramm der Alternative für Deutschland 2016 

(https://www.alternativefuer.de/wp-content/uploads/sites/111/2016/03/Leitantrag-Grundsatzprogramm-AfD.pdf. 6. 4. 2017). 
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AfD ani v programu z roku 2017 nesouhlasí se setrváním Německa v eurozóně. 

Prakticky všechny argumenty jsou totožné s předchozími programy, i když velmi stručné. 

AfD poukazuje na to, že eurozóna byla vystavěna na nulové odpovědnosti členských států za 

dluhy jiných členů. Toto pravidlo však bylo porušeno. Německo nemá povinnost platit dluhy 

jiných států, a proto by mělo z měnové unie okamžitě vystoupit. Kritikou nešetří ani ECB, 

která podle ní manipuluje s volným kapitálovým trhem. AfD vyzývá k prosazení smluvního 

zákazu státního financování a omezení pravomocí ECB. Poukazuje na to, že jednotná měna 

není vhodná pro oblasti lišící se úrovní ekonomického rozvoje. Projekt eura je naživu zejména 

díky odpovědnosti Německa a jeho snahy společnou měnu zachovat. Výsledkem chybně 

nastaveného systému je vysoká nezaměstnanost jihoevropských zemí. Požaduje zrušení 

bankovní unie a obnovení národní svrchovanosti nad bankovními a finančními službami. 

Chce znovu zavést německou národní měnu – marky23. 

Dále představuje téma přistěhovalectví a azylu. Strana apeluje, aby byla jasně 

stanovena nová pravidla pro získání azylu. AfD totiž očekává, že v následujících letech se 

imigrace z afrických států do Evropy znásobí. Jako důvod vidí strmě rostoucí demografickou 

křivku, zvyšující se počet zhroucených států a vize lepšího života v Evropě. Rozsah migrační 

vlny může v budoucnu Evropu zcela destabilizovat. Současné kvóty nastavené EU jsou 

pseudo-humanitární a sebezničující24.  

Podle AfD je potřeba okamžitého uzavření německých hranic neregulované masové 

imigraci. Stejně tak je nutná změna azylové a migrační politiky. Je nutno zastavit zneužívání 

systému neoprávněnými žadateli o azyl. Strana zdůrazňuje, že Německo by mělo mít právo 

rozhodovat, kdo do něj přichází. Žádost o azyl mohou podat pouze ti, kteří jsou schopni 

dokázat svou identitu. Všechny odmítnuté žadatele o azyl je nutno okamžitě navrátit do zemí 

jejich původu25.  

AfD se domnívá, že mnoho žadatelů o azyl zneužívá štědrého sociálního systému. 

AfD chce poskytování sociálních příspěvků výrazně omezit a nastavit nové podmínky. 

Neregulované masová imigrace do Německa vede k obrovskému zneužívání práva na azyl. 

                                                           
23 AfD. Programm für die Wahl zum Deutschen Bundestag am 24. September 2017 (https://www.alternativefuer.de/wp-

content/uploads/sites/111/2017/03/2017-03-08_afd_leitantrag-bpt-btw-programm_mit-zeilennummern-1.pdf, 6. 4. 2017). 

24 AfD. Programm für die Wahl zum Deutschen Bundestag am 24. September 2017 (https://www.alternativefuer.de/wp-

content/uploads/sites/111/2017/03/2017-03-08_afd_leitantrag-bpt-btw-programm_mit-zeilennummern-1.pdf, 6. 4. 2017). 

25 AfD. Programm für die Wahl zum Deutschen Bundestag am 24. September 2017 (https://www.alternativefuer.de/wp-

content/uploads/sites/111/2017/03/2017-03-08_afd_leitantrag-bpt-btw-programm_mit-zeilennummern-1.pdf, 6. 4. 2017). 
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AfD požaduje změnu v Ženevské konvenci a dalších mezinárodních dohod s ohledem na 

omezení migrace. Strana odmítá CEAS (Společný evropský azylový systém), jelikož by se 

evropská spolupráce měla zaměřit hlavně na ochranu vnějších hranic. Za dostatečnou ochranu 

považuje činnost Frontex. Požaduje zavedení australského modelu ochrany hranic před 

nelegální migrací26.  

AfD požaduje, aby azyl byl přidělován pouze perzekuovaným lidem nebo osobám 

prchajícím z válečných zón. Odmítá slučování rodin, protože to přináší obrovskou zátěž pro 

německý sociální systém. Strana dodává, že ke zneužívání systému také dochází v oblasti 

péče o nezletilé osoby bez doprovodu. Podle statistik téměř všichni tito lidé jsou muži a více 

než polovina z nich je již plnoletá. V této souvislosti strana varuje, že tito mladí muži vyvíjejí 

výraznou kriminální činnost a stát je proti nim bezbranný27.  

Novinkou v programu AfD se stalo téma islámu. Jedná se o reakci na eskalaci 

společensko-politické situace a rostoucí obavy občanů. Strana se vůči existenci muslimských 

komunit na území Německa ostře vymezuje. Její postoje je velmi radikální a hraničí až 

s xenofobií. AfD tvrdí, že islám nepatří do Německa, protože je v přímém rozporu se 

svobodným a demokratickým nastavením země. Upozorňuje, že dnes v Německu žije více 

než 5 milionů muslimů a jejich počet neustále roste. AfD v tom vidí ohrožení jak německého 

státu, tak i společnosti a systému hodnot. Islám podle strany nerespektuje německý právní 

systém a muslimové vytváří uzavřené komunity, kde funguje jejich vlastní právní řád šaría. 

AfD bojuje proti těmto paralelním společnostem28. 

Strana zastává názor, že kritika islámu, například v podobě náboženské satiry nebo 

karikatury, je možná, protože neodporuje obecným právním předpisům. Tato kritika je 

součástí práva na svobodu projevu a uměleckou svobodu. AfD požaduje zákaz výstavby a 

provozu mešit, kde údajně dochází k radikalizaci muslimů. Odmítá také, aby provoz mešit byl 

financován zahraničními dárci. AfD v tom vidí snahu islámských států šířit v Německu své 

náboženství. Strana požaduje, aby imámové vedli svá kázání výhradně v němčině. Islámské 

teologické oddělení na německých univerzitách by mělo být zrušeno. Odmítá existenci 

                                                           
26 AfD. Programm für die Wahl zum Deutschen Bundestag am 24. September 2017 (https://www.alternativefuer.de/wp-

content/uploads/sites/111/2017/03/2017-03-08_afd_leitantrag-bpt-btw-programm_mit-zeilennummern-1.pdf, 6. 4. 2017). 

27 AfD. Programm für die Wahl zum Deutschen Bundestag am 24. September 2017 (https://www.alternativefuer.de/wp-

content/uploads/sites/111/2017/03/2017-03-08_afd_leitantrag-bpt-btw-programm_mit-zeilennummern-1.pdf, 6. 4. 2017). 

28 AfD. Programm für die Wahl zum Deutschen Bundestag am 24. September 2017 (https://www.alternativefuer.de/wp-

content/uploads/sites/111/2017/03/2017-03-08_afd_leitantrag-bpt-btw-programm_mit-zeilennummern-1.pdf, 6. 4. 2017). 
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islámských organizací coby veřejných institucí. Požaduje zákaz zahalování obličeje 

z náboženských důvodů ve veřejných prostorách a ve veřejné službě. Strana podporuje 

svobodný rozvoj osobnosti dívek bez nucené podřízenosti žen mužům. Nikáb a burku vnímá 

jako nábožensko-politický nástroj, který by měl být z veřejných míst odstraněn29.  

5.5 Volební programy AfD vybraných spolkových zemí 

Analýza volebních programů pro jednotlivé spolkové země ukázala, že anti-imigrační 

rétorika a xenofobie byly nejvíce patrné v programech pro Bádensko-Würrtembersko, Porýní-

Falcko, Sasko a Sasko-Anhaltsko. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla uvést ve stručnosti 

volební programy pro tyto spolkové země. Můžeme se dohadovat, proč anti-imigrační rétorika 

byla nejsilnější právě v těchto zemích. Může to být z toho důvodu, že v Bádensku-

Würrtembersku a Porýní-Falcku žije velké množství přistěhovalců, převážně uprchlíků 

z poslední uprchlické vlny. Což vyvolalo nespokojenost místních obyvatel. V případě Saska a 

Saska-Anhaltska tradičně panuje podpora stran z obou krajů politického spektra. Mnohé 

analýzy prokázaly, že obyvatelé východoněmeckých států mají z přistěhovalců mnohem větší 

obavy než v západoněmeckých.  

V saském programu se píše, že právo na azyl může být poskytnuto jen osobám, které 

potřebují ochranu. Nevztahuje se tedy na imigraci. Imigrace a azyl musí být jasně odděleny. 

Pokud žadatel o azyl spáchá trestný čin, automaticky by měl o azyl přijít. Při zamítnutí žádosti 

o udělení azylu, musí být žadatel okamžitě navrácen do země původu. Dále AfD kritizuje 

migrační a azylovou politiku zavedených stran, protože dopustily vytvoření paralelních 

společností uvnitř Německa. To bylo způsobeno nedostatečnou integrací přistěhovalců. 

Současná integrační politika země stojí na snaze o maximální zachování původní kultury 

přistěhovalců za pomoci sociálního státu a kvót. Ve výsledku přišlo obrovské množství 

imigrantů, kteří mají nerealistická očekávání. Řešení strana vidí v důsledné integraci, která je 

možná jen za předpokladu, že jim bude nabídnuta atraktivní a pevná identita. Teprve poté je 

možné imigranty z kulturně i nábožensky odlišných regionů přijmout a integrovat30.  

                                                           
29 AfD. Programm für die Wahl zum Deutschen Bundestag am 24. September 2017 (https://www.alternativefuer.de/wp-

content/uploads/sites/111/2017/03/2017-03-08_afd_leitantrag-bpt-btw-programm_mit-zeilennummern-1.pdf, 6. 4. 2017). 

30 AfD. Wahlprogramm der Alternative für Deutschland Sachsen zu den Landtagswahlen 2014 (http://afd-fraktion-

sachsen.de/audiowahlprogramm.html, 16. 4. 2017). 
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Volební program pro Bádensko-Württembersko se nejintenzivněji věnuje tématu 

uprchlíků a azylu. Obsahuje požadavky jako například to, že azyl má být udělen pouze 

z humanitárních důvodů a může být jen dočasný. AfD požaduje jednak změnu práva na azyl, 

tak i změnu procesu azylového řízení. V programu strana upozorňuje na zneužívání azylového 

systému a nebezpečí, které hrozí kulturním, politickým i sociálním základům Německa. 

Sociální dávky, které jsou spojeny s azylem, musí být omezeny. V opačném případě budou do 

Německa lákat stále více přistěhovalců31. AfD přinesla velmi konkrétní požadavky v oblasti 

přistěhovalectví – pozastavení Schengenské dohody, zabezpečení hranic podle australského 

vzoru a vyhoštění neúspěšných žadatelů o azyl (Scholten, 2016: 14). 

Kromě tématu imigrace ve volebních programech a požadavků na změnu současného 

migračního a azylového zákona, je dalším klíčovým tématem otázka německé identity. 

Problémem integrace se stala otázka národní identity migrujících osob do Německa. V této 

souvislosti je vyzdvihován islám a integrace muslimů. Volební program pro Bádensko-

Württembersko obsahuje požadavek zákazu nošení islámských pokrývek hlavy. Jedná se o 

náboženský a politický symbol represivních tendencí islámu a znak podřízenosti muslimských 

žen. AfD se zde zavázala k zákazu islámských pokrývek ve veřejných službách a ve školách 

(Scholten, 2016: 13). 

V Porýní-Falc hraje program strany zejména na strunu německé kultury. AfD apeluje 

na nutnost obrany německé identity a varuje před vytvářením paralelních společností, které 

vznikají špatnou integrací a zneužíváním azylu. I v tomto programu se AfD kriticky obrací 

k vládnoucím stranám a jejich migrační a azylové politice, která je pro Německo hrozbou 

(Scholten, 2016: 16).   

Zemský předseda AfD Uwe Junge vyjádřil obavu, podle které do Německa míří 

převážně masy negramotných přistěhovalců z mnoha konfliktních oblastí světa. Ti jsou 

obrovskou zátěží pro německou společnost, sociální stát i místní obyvatelstvo. Předseda 

dodal, že v důsledku neregulované imigrace stoupla v řadě regionů nezaměstnanost, objevil se 

nedostatek bytů a stoupla kriminalita, včetně hrozby terorismu. Rovněž vyjádřil názor, že 

Porýní-Falc je záchytnou nádrží pro uprchlíky32.  

                                                           
31 AfD. Wahlprogramm der Alternative für Deutschland Baden-Württemberg zu den Landtagswahlen 2016 (http://afd-

bw.de/wahlprogramm/, 16. 4. 2017). 

 
32 Zschunke, Peter. Drei Kinder pro Frau und Ende des „Genderwahns“. Die Welt. 26. 1. 2016 

(https://www.welt.de/politik/deutschland/article151464206/Drei-Kinder-pro-Frau-und-Ende-des-Genderwahns.html, 3. 5. 

2017). 
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Se stejným apelem na německou identitu je laděn i program pro spolkovou zemi 

Sasko-Anhaltsko. Samotný název program odkazoval k ochraně vlasti. Program obsahuje 

hesla typu „Neřízená masová imigrace ohrožuje naší skromnou prosperitu a náš klid“. V části 

„Péče o německou kulturu“ byl kladen velký důraz na boj proti multikulturalismu a posílení 

regionální a celostátní identity. Průzkum voličů v Sasku-Anhaltsku ukázal, že kritický postoj 

AfD k přistěhovalectví pomohl straně k volebnímu úspěchu (Scholten, 2016: 15). 

Program AfD pro spolkovou zemi Sasko-Anhaltsko se ostře vymezuje vůči migrační a 

azylové politice zavedených stran. Podle strany tato politika vede přímo k sociální katastrofě. 

Nekontrolovaný příliv milionů přistěhovalců pocházejících z kulturně odlišných oblastí a bez 

kvalifikace, povede k vytvoření paralelní společnosti. Současná politika nedokáže integrovat 

tyto imigranty. Vzhledem k této situaci AfD apeluje na německou veřejnost, že země teď 

naprosto nutně potřebuje demokratickou alternativu, která vyslyší požadavky občanů. 

Podpora rodin s dětmi, vhodných vzdělávacích programů i tvorba ekonomických a sociálních 

pobídek pro mladé rodiny, mají mít vždy přednost před imigrací. AfD výrazně hraje na 

sociální strunu, když naznačuje, že zajištění chodu azylového systému a integračních 

programů stojí německé daňové poplatníky miliony euro, které by mohly být investovány 

jinde. AfD si pokládá řečnickou otázku, zda je imigrace pro Německo tak moc důležitá, že jí 

dá přednost před podporou rodin a mládeže. Strana nebrojí proti imigraci jako takové. Žádá 

změnu imigračních zákonů, které by podporovali příliv kvalifikovaných odborníků a 

podnikatelů. Chce odstranit byrokratické překážky, které brání těmto kvalifikovaných 

přistěhovalcům. Zatímco na straně druhé chce zamezit nekontrolovatelné imigraci způsobené 

špatně nastaveným azylovým právem a právem na sjednocení rodin přistěhovalců. V integraci 

má AfD jasno – ten, kdo má snahu se integrovat, bude odměněn, ten, kdo odmítne, bude 

potrestán33.  

V části „Ja zum Asylrecht – Nein tuzm Missbrauch!“ (Ano azylu – Ne zneužívání!) 

strana upozorňuje na zneužívání práva na azyl. Azyl a azylové právo podle strany neslouží 

k imigraci, má pomoci politicky pronásledovaným osobám v poskytnutí dočasného útočiště. 

V roce 2014 požádalo o azyl v Německu 202 834 osob, z nichž pouze 2 % byli politicky 

pronásledovaní a 28 % klasifikovaní jako osoby potřebující ochranu. To znamená, že 70 % 

žadatelů o azyl mělo Německo opustit. Ve skutečnosti jen 5 % z nich bylo deportováno. 

141 983 neúspěšných žadatelů o azyl v Německu zůstalo. V první polovině roku 2015 byla v 

                                                           
33 AfD. Sachsen-Anhal. Die Stimme der Bürger - unser Programm! – Wahlprogramm 

(https://cdn.afd.tools/sites/88/2016/12/11210138/Wahlprogramm_31102015v2.pdf, 3. 5. 2017). 
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Sasku-Anhaltsku čísla deportovaných ještě menší, ačkoliv téměř polovina všech imigrantů 

v této spolkové zemi pocházela z bezpečných států na Balkánu. V roce 2015 se počet žadatelů 

o azyl zpětinásobil. V této souvislosti AfD volá po zrychlení azylového řízení. Zemské 

migrační orgány by měly být centrálně podporované. Strana kritizuje podobu současného 

systému, který je zbytečně zdlouhavý a zbytečně bere peníze z kapes daňových poplatníků. 

Náklady na jednoho uprchlíka jsou v Sasku-Anhaltsku v průměru 9 300 eur za rok. Sociální 

systém je podle strany příliš štědrý a je ve výsledku demotivací imigrantů pro vstup na 

pracovní trh. Současný systém AfD hodnotí jako trvale neudržitelný, protože německý stát 

vynakládá enormní sumy na bydlení, zdravotní péči, jazykové kurzy a integraci přistěhovalců. 

Strana neodmítá udělování práva na azyl, požaduje jen změnu systému. Do Německa často 

proudí lidé z bezpečných států, kteří podle zákona právo na azyl nemají. Podle AfD není 

chudoba důvodem pro udělení azylu34. 

  

                                                           
34 AfD. Sachsen-Anhal. Die Stimme der Bürger - unser Programm! – Wahlprogramm 

(https://cdn.afd.tools/sites/88/2016/12/11210138/Wahlprogramm_31102015v2.pdf, 3. 5. 2017). 
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Závěr 

V předložené diplomové práci jsem se zabývala německou politickou stranou 

Alternative für Deutschland. Jedná se o zajímavé téma, které ale bohužel není doposud příliš 

zmapováno. AfD je poměrně novou stranou, navíc v Německu vyvíjí politickou činnost pouze 

na úrovni některých spolkových zemí. Vzhledem k povaze strany a jejímu současnému 

programovému zaměření lze ale očekávat nárůst zájmu politologů.  

Cílem předložené diplomové práce bylo zkoumat ideologickou a programovou změnu 

AfD. Pomocí veřejných a programových prohlášení jsem sledovala proměnu strany před a po 

změně stranického vedení. V letech 2013 až 2015 byla strana vnímána jako euroskeptická, po 

roce 2015 jako anti-imigrační. Výzkumá otázka předložené práce byla „Jaké jsou faktory 

úspěchu AfD?“ Hypotézy práce byly „Osoby vůdce hrali důležitou roli a měli vliv na 

směřování strany“, „Na etablování AfD měly značný vliv vnější faktory jako krize eurozóny a 

migrační krize“ a „Díky tomu, že se AfD představila jako vhodná volitelná alternativa, získala 

u voličů úspěch“. Povrzení hypotéz mi pomohlo se zodpovězením výzkumné otázky. 

Ve svých počátcích se AfD projevovala jako euroskeptická strana. Euroskepticismus 

odkazuje k odmítavému postoji vůči evropské integraci. V teoretické části práce bylo 

zmíněno, že je pojem euroskepticismus obtížné definovat a klasifikovat. AfD v době svého 

vzniku byla označována jako single issue party. Později se proti tomu strana sama ohradila a 

zaměřila se rozšiřování svého programového profilu. Strana vznikla v reakci na krizi 

eurozóny a nespokojenosti předních německých ekonomů. Poté co byla strana vytvořena, 

představila se voličům jako politická alternativa k zavedeným stranám, které ekonomické 

krizi jen bezmocně přihlížely. Téma kritiky EU a eurozóny bylo jejím hlavním předmětem. 

Euroskeptické zaměření v počátcích stranu charakterizovalo.  

Objevil se zde tedy požadavek po vhodné alternativě, která by nabídla voličům odlišný 

politický program, a byla by schopna reprezentovat tu část populace nesouhlasící s podobou 

evropské integrace. AfD vstoupila do prostoru, kde chyběla silná euroskeptická strana. Podle 

Luckeho tato absence alternativního uvažování byla jasným důkazem o degeneraci německé 

demokracie. Vznik AfD tak můžeme považovat za vyvrcholení společensko-politické krize 

v Německu.  

V práci jsem se rozhodla použít typologii Taggarta a Szczerbiaka, protože patří 

v politických vědách k nejrozšířenějším. Ti dělí euroskeptické strany na měkké a tvrdé. 

V některých případech může být obtížné určit, jestli se daná strana vyznačuje měkkým nebo 
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tvrdým euroskpeticismem. U AfD lze pochybnosti vyloučit, protože není zaměřena proti 

podstatě evropské integrace a projekt EU schvaluje a podporuje. Měkký euroskepticismus se 

vyskytuje u těch stran, které mají pouze určité námitky k procesu evropské integrace. Tvrdě 

euroskeptická AfD není, protože nesplňuje základní znaky definice. Tvrdý euroskepticismus 

je ve své kritice EU radikálnější a principálně odmítá evropskou integraci. Jeho politické 

postoje jsou v přímém rozporu s politikou Bruselu. Řešení vidí ve vystoupení země z EU. 

AfD sice kritizuje EU a eurozónu, avšak ne institucionální nastavení EU. Vyzdvihuje řadu 

problémů, kterými evropské instituce trpí a požaduje strukturální reformy EU, eurozóny a 

evropských bankovních institucí. Dalším typickým rysem pro měkký euroskepticismus je 

odmítání snahy o těsnější unii. Této oblasti se AfD ve svých programech hojně věnuje. 

Upozorňuje, že větší centralizace EU povede k omezení pravomocí národních států a porušení 

principu subsidiarity. Značné kritice podléhá eurozóna a strana v této souvislosti navrhuje 

vystoupení Německa z jejích struktur.  

Ačkoliv měla AfD ztíženou pozici na německé politické scéně, dokázala si zde 

vybudovat poměrně stabilní pozici. Německé národně socialistické dědictví vytvořilo 

politickou kulturu, která silně poznamenala pravicové strany tíhnoucí více ke kraji. Tento typ 

stran je v Německu často stigmatizován. Jakmile se AfD objevila na politické scéně, byla 

obviněna, že je krajně pravicovou stranou, ačkoliv se prezentovala jako liberálně-

konzervativní. Svou roli také hraje silná CDU-CSU, která svým postavením a vlivem táhne 

ostatní zavedené strany do středu. AfD začala svou politickou kariéru ostrou kritikou EU, což 

v Německu do té doby u zavedených stran nebylo příliš časté. Prakticky všechny zavedené 

německé strany totiž podporují evropskou integraci a považují členství v EU ve všech 

směrech za výhodné. Sama strana se odmítla jasně ideologicky vymezit a jasněji vykreslit 

svůj politický program. Z toho důvodu byla AfD politiky i médii okamžitě zaškatulkována 

jako krajně pravicová strana, ačkoliv se tomuto označení bránila.  

AfD od svého založení operovala do jisté míry s nacionalismem. Ten se projevoval 

v jejím odporu k více centralizované EU a členství v eurozóně. AfD podporovala navrácení 

části kompetencí národním státům. Nacionalismus byl patrný již v jejím prvním stranickém 

manifestu, včetně jeho názvu. Pokud nacionalismem disponovala krajně pravicová strana, 

byla okamžitě dávána do souvislosti s NSDAP. Vedle nacionalismu byl pro AfD typický 

pravicový-populismus. Ten se projevoval v kritice vládních stran a jejich politiky. AfD 

zastává výraznou anti-establishmentovou roli, což z ní činí populistickou a protestní stranu 

namířenou proti vládnoucí politické třídě. Kritika stran byla spojena s požadavkem zavedení 
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celostátních referend po vzoru Švýcarska. Toto chování je typické pro populisty po celé 

Evropě. Nicméně od pravicově-populistických stran typu francouzské Národní fronty se tehdy 

výrazně lišila.  

AfD měla sice v době svých počátků tendenci inklinovat k pravicovému populismu, 

nacionalismu a kriticky se vyhrazovat k EU i přistěhovalcům. Nicméně ji jednoznačně 

charakterizovat a zařadit na pravo-levou škálu nelze. Uvnitř strany se nacházely různé proudy, 

včetně euroskepticismu, konzervatismu a několika druhů pravice. Již v té době ve straně hořel 

spor o budoucí postoj strany k přistěhovalectví. To všechno stěžuje definici strany. Navíc 

samo vedení AfD se odmítlo jasně ideologicky orientovat.  

V roce 2015 došlo ke změně stranického vedení a k moci se dostala výrazná osoba 

Frauke Petry. Několik dní na to bývalý šéf strany Lucke AfD opustil definitivně, protože 

nesouhlasil s jejím směřováním. Zároveň došlo i ke změně orientace strany – z euroskeptické 

strany se stala strana anti-imigrační. Anti-imigrační rétorika, která se ve slabé míře ve straně 

objevovala již od počátku, překonala tehdejší dominantní euroskeptickou orientaci. Z analýzy 

programových dokumentů však vyplývá, že téma euroskepticismu strana doposud neopustila. 

Stále se věnuje kritice EU a eurozóny, i když jen ve velmi omezené míře v komparaci 

s předchozími léty. S odchodem zakládajících členů AfD odešla i veřejná euroskeptická 

rétorika. Anti-imigrační zaměření činí z AfD více radikální subjekt než kdysi, protože 

politické požadavky AfD jsou založeny na pravicovém populismu a xenofobii. 

Od změny programové orientace straně vzrostly volební preference. Tento nárůst 

popularity AfD je třeba zasadit do kontextu sociálních změn v německé společnosti vyvolané 

migrační krizí. Výrazný nárůst uprchlíků a mediální masáž zvýšily u řady voličů potřebu 

uchýlit se k politické alternativě. Tu nabídla právě AfD, která se veřejně ohradila proti 

zavedené migrační a azylové politice a politice multikulturalismu. AfD se navíc stále 

zaměřuje na kritiku zavedených politických stran. AfD se neprezentuje jako strana jednoho 

tématu, ačkoliv oblast přistěhovalectví je u ní nejvýraznější. Představuje se veřejnosti jako 

vhodná volitelná alternativa k zavedeným stranám, která je tu hlavně pro německé občany.  

V současné době ještě nejsou k dispozici žádná komplexní empirická data, která by 

zaznamenávala činnost AfD v Německu. Je to z toho důvodu, že AfD se nepodařilo při 

posledních parlamentních volbách dostat do Německého spolkového sněmu. Z analýz 

programových dokumentů pro spolkové země a zpráv z jednotlivých státních parlamentů lze 

usoudit, že téma přistěhovalectví a azylu hraje zásadní roli. Pro všechny volby po roce 2015 

byl klíčový anti-imigrační postoj strany. V  programových dokumentech, které byly zmíněny 
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v této práci, je znatelná silná anti-imigrační rétorika a xenofobie a nově v programu pro 

parlamentní volby 2017 i islamofobie.  

AfD po změně vedení začala vykazovat prvky radikální pravice. Pokud se budu držet 

teoretického vymezení C. Muddeho, tak se jedná o populistickou radikálně pravicovou stranu. 

O extrémně pravicovou stranu se nejedná, protože AfD není anti-systémová ani anti-

demokratická. AfD vykazuje znaky nacionalismu, který podle Muddeho u těchto stran 

zahrnuje xenofobii a rasismus. V případě AfD můžeme hovořit i o islamofobii, protože do své 

programatiky strana zapojila anti-islámský sentiment.  

Anti-islámské naladění je u AfD čím dál více znatelnější. AfD tvrdí, že islám nepatří 

do Německa, protože je v přímém rozporu se svobodným a demokratických nastavením země. 

Rostoucí počet muslimů strana vnímá jako hrozbu pro stát, ale i pro systém hodnot. AfD 

mimo jiné požaduje zákaz výstavby a provozu mešit, kde podle strany dochází k radikalizaci 

muslimů. Dále například požaduje uzavření islámských organizací nebo zákaz zahalování 

obličeje z náboženských důvodů ve veřejných prostorách. Všechny tyto požadavky z AfD činí 

jednoznačně islamofobní stranu. 

Podobně radikální názory má AfD i v oblasti udělování azylu. Zde se vyjádřila zcela 

jednoznačně, když uvedla, že azylový systém je v obrovském měřítku zneužíván falešnými 

žadateli o azyl. Proto strana žádá změnu azylové politiky Německa. Její požadavky šly tak 

daleko, že začala usilovat i o zrušení práva na azyl. Strana rovněž uvedla, že odmítá udělování 

azylu muslimským žadatelům.  

Pro AfD vždy hrála důležitou roli osoba vůdce, který určoval její směřování a měl 

značný vliv na úspěch strany. AfD nemá klasický formát jen jednoho předsedy. Souvisí to se 

vznikem strany, kdy bylo celostátní vedení složeno ze tří mluvčích, kteří byli formálně na 

stejné úrovni. V letech 2013-2015 byly pozice mluvčích obsazeny Konradem Adamem, 

Berndem Luckem a Frauke Petry. Všechny tyto osoby výrazně utvářely podobu AfD, která se 

profilovala jako euroskeptická strana. Hlavní tón ale udával Lucke. Voliči si navíc AfD začali 

spojovat se stranou „ekonomů“, kteří jsou schopni uklidnit neklid, který v důsledku finanční 

krize v Německu panoval. Později se ale ukázalo, že v některých případech je problematické, 

pokud vedení strany vykonávají souběžně tři lidi. Například v neshodách o směřování strany. 

Dnes pozice mluvčích zastávají Frauke Petry s Jörgem Meuthenem, přičemž právě Petry je 

považována za hlavní tvář AfD. Současný směr strany udává Petry, která jí vtiskla onen anti-

imigrační apel s podtónem xenofobie a islamofobie. 
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O důležitosti osoby vůdce pro typ populistické radikálně pravicové strany hovořil 

Mudde. Ten zdůrazňoval, že volební a politický úspěch strany závisí na vůdcovství. Tento typ 

stran je často spojen s osobou charizmatického lídra, které si voliči spojují se stranou. Mudde 

dále dělí vůdcovství na externí a interní.  

Externí vůdcovství spočívá ve volebním úspěchu a silnému ukotvení strany ve 

stranickém systému. Vzhledem k tomu, že AfD je novou stranou, není v německém systému 

ještě ukotvená. Můžeme ale říct, že si zde vybudovala poměrně silnou pozici. Volební úspěch 

AfD již zaznamenala, a to hned ve volbách 2013. Interní vůdcovství odkazuje k vnitřnímu 

fungování strany. Již od svého založení se strana musela potýkat s vnitřními tenzemi a 

různými názorovými a ideologickými proudy. Stejně je tomu i po změně stranického vedení. 

Petry musí čelit extrémistickým proudům, včetně neonacistického. Nicméně stále zůstává 

silným lídrem strany.  

AfD je novou politickou stranou v německém systému, která si své postavení a 

renomé zatím buduje. Rozhodující pro ni budou beze sporu nadcházející parlamentní volby 

2017, které ukážou, jak moc silnou mají xenofobie a anti-imigrační rétorika v Německu 

pozici. Vzhledem k sílícím obavám z imigrace a množících se teroristických útoků páchaných 

muslimskými radikály, se dá předpokládat, že hranici do parlamentu může překročit. Pro 

Německo by to byla vskutku historická událost.  

Všechny výše zmíněné hypotézy se v práci potvrdily. První hypotéza říkala, že „Osoby 

vůdce hrali důležitou roli a měli vliv na směřování strany“. V počátcích strany stály v čele tři 

mluvčí – Adam, Lucke, Petry. Všichni mluvčí měli výrazný vliv na podobu a směřování 

strany. Ta se pod jejich vedením profilovala jako euroskeptická strana, kterou si voliči 

spojovali se stranou „ekonomů“ a odborníků. Konkrétně Lucke výrazně tlačil na to, aby se 

AfD orientovala výhradně euroskeptickým směrem, a ostatní proudy odmítal. Dnes pozice 

mluvčích zastávají Frauke Petry s Jörgem Meuthenem. Hlavní tváří je nicméně Petry, pod 

jejímž vedením se AfD profiluje jako anti-imigrační strana. Petry udává tón strany jako 

odpůrce muslimských přistěhovalců a kritika nefungující azylové politiky Německa. Závěrem 

se dá říct, že nejvýraznější roli ve straně hráli Lucke a Petry, kteří měli hlavní slovo ve vývoji 

a komunikaci stranické politiky.  

Druhá hypotéza hovoří o tom, že „Na etablování AfD měly značný vliv vnější faktory 

jako krize eurozóny a migrační krize“. V roce 2010 nastala krize eurozóny, která vyvrcholila 

téměř bankrotem Řecka. V Německu se objevilo klima obav a strachu, které se snažila zmírnit 

německá vláda. Ta se držela své pro-evropské politiky a podporovala udržení eurozóny.    
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Část obyvatelstva ale nebyla s postupem vlády spokojena a začala kritizovat evropský 

integrační projekt. Objevil se zde požadavek po vhodné alternativě, která by nabídla voličům 

odlišný politický program, a byla by schopna reprezentovat tu část populace nesouhlasící 

s podobou evropské integrace. Vznikla tak AfD, která vstoupila do prostoru, kde chyběla silná 

euroskeptická strana. Důležitou roli rovněž hrála migrační krize, která měla vliv na etablování 

strany. AfD se představila jako alternativa k příliš otevřené migrační a azylové politice, kterou 

zastávala kancléřka Angela Merkel. AfD dokázala využít migrační krize a vzhledem 

k neustále rostoucím počtům přistěhovalců, získala značnou podporu.  Tím mohu potvrdit i 

mou poslední hypotézu „Díky tomu, že se AfD představila jako vhodná volitelná alternativa, 

získala u voličů úspěch“.  

Potvrzení hypotéz mi pomohlo se zodpovězením výzkumné otázky „Jaké jsou faktory 

úspěchu AfD?“ Za faktory úspěchu považuji silné osobnosti vůdců AfD Luckeho a Petry, dále 

vnější faktory ve smyslu krize eurozóny a migrační krize a v neposlední řadě fakt, že se AfD 

stále prezentuje jako volitelná alternativa k zavedeným stranám.  
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Summary 

The thesis aimed to present the German political party Alternative für Deutschland. 

AfD was founded as an eurosceptic party in 2013. The AfD's original members and 

supporters were the prominent economists, business leaders and journalists in Germany. AfD 

became the first eurosceptic party in Germany which has attracted substantial electoral 

support in local, national and European elections. Frauke Petry has became a new party leader 

in 2015. In the same year the party has turned its focus to immigration and Islam. 

 Along with the presentation of the theory of euroscepticism and right-wing parties, I 

focused on politics and ideology of AfD. The aim of the thesis was to analyze the ideological 

and programmatic transformation of AfD. The comparative method had purpose to find out 

how the party was changed.  

From the resulting comparison of the program programmes and politics of AfD I 

reached to these results. AfD has capitalised on a nationalist backlash against Chancellor 

Merkel’s „welcome“ migration policy. AfD have attracted electoral support when the 

numbers of migrants arriving in Germany growed. AfD has called for stricter asylum rules 

and migration policy. Few years ago AfD was all about challenging the eurozone and 

rejecting the euro. They have promised to German voters a referendum on the euro. 

Bernd Lucke was the party’s first leader and he led a group of economists and 

politicians who opposing centralized EU. The new party‘s leader become Frauke Petry in 

2015 and the party was becoming more radical and xenophobic. Both of them were taking a 

leading role in developing and communicating party policy.  
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