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Anotace 

Diplomová práce se zabývá problematikou bezpečnosti v předvolební kampani 

do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017, konkrétně ve volebních 

programech relevantních politických stran. V teoretické části práce je nejprve probírána 

bezpečnost, její koncept a základní bezpečnostní terminologie. Dále je představena 

sociálně-konstruktivistická teorie sekuritizace kodaňské školy, která poskytuje rovněž 

vhodný analytický nástroj, a také volební programy, jejich pozice v předvolební 

kampani a relevance pro tuto práci. Analytická část práce je rozdělena do dvou rovin. 

Pomocí kvantitativní obsahové analýzy programů, vycházející z metodiky výzkumné 

skupiny Comparative Manifesto Project, ovšem značně modifikované pro účely této 

práce, je zmapován tematický obsah bezpečnosti, zastoupení jednotlivých témat napříč 

programy i kolik prostoru, a tedy i pozornosti, věnovaly jednotlivé strany daným 

bezpečnostním tématům. Druhá rovina obsahové analýzy je kvalitativního charakteru 

a optikou teorie sekuritizace nahlíží jevy a témata, která sledované politické strany ve 

svých programech prezentují jako bezpečnostní hrozby. 

 

Annotation 

 The thesis deals with the issue of security in the pre-election campaign to the 

Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic 2017, specifically in the 

election programmes of relevant political parties. In the theoretical part of the thesis is 

first discussed security, its concept, and basic security terminology. Afterward, the 

socio-constructivist Copenhagen school’s securitization theory is presented, which 

provides also a suitable analytical tool, as well as election programmes, their position in 

the pre-election campaign and relevance for this paper. The analytical part of the thesis 

is divided into two levels. Using a quantitative content analysis of programmes, based 

on the method of the Comparative Manifesto research group, although heavily modified 

for the purposes of the work, the thematic content of security is mapped, the 

representation of specific themes across the programmes, as well as the amount of space 

and, hence, the attention devoted by individual parties to security topics. The second 

level of the content analysis is of qualitative nature and through the lens of the 

securitization theory examines phenomenon and topics, which the observed political 

parties present in their programmes as security threats. 
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Úvod 

Diplomová práce je zaměřena na bezpečnostní problematiku ve volební kampani 

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017.  

V současné době je západní svět, k němuž se Česká republika (dále jen ČR) řadí 

v rámci příslušnosti k Evropské unii (dále jen EU či Unie) a Severoatlantické alianci 

(dále jen NATO), konfrontován s řadou bezpečnostních hrozeb. Jmenovat lze 

destabilizaci v sousedních regionech Evropy, příkladem za všechny je dlouhotrvající 

válečný konflikt v Sýrii, jenž je jedním z faktorů podílejících se na masové migraci 

obyvatel z Blízkého východu do Evropy. Na východě Evropy zase přetrvává nestabilita 

na Ukrajině, na jejíž existenci má podíl intervence sousedního Ruska, která vyústila 

v anexi Krymu a válku na východě Ukrajiny. V průběhu několika minulých let byla 

rovněž spáchána řada teroristických útoků na území několika evropských států, ať už 

v Bruselu, Paříži, Nice, Berlíně, Londýně, Manchesteru či Barceloně, inspirovaných 

teroristickými organizacemi zaštiťujícími se radikální interpretací islámského 

náboženství. Do popředí veřejné debaty v České republice se tak dostává problematika 

bezpečnosti a bezpečnostní hrozby, kterým je Česká republika vystavena, ať již 

samostatně či v rámci širšího celku v podobě EU či NATO. Lze proto očekávat, že téma 

bezpečnosti bylo akcentováno politickými stranami i v kampani pro volby do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (dále jen PSP ČR), které se konaly na podzim 

roku 2017. Nicméně jaká bezpečnostní témata se objevovala? Jak vypadala 

bezpečnostní agenda politických stran? Kterým tématům se strany věnovaly nejvíce? 

A jaká témata jednotlivé strany vnímají a prezentují jako bezpečnostní hrozby?  

Ambicí diplomové práce je tedy zmapovat bezpečnostní agendu v předvolební 

kampani, konkrétně ve volebních programech relevantních1 politických stran. 

Primárním cílem je analyzovat tematický obsah bezpečnostní problematiky napříč 

volebními programy a zjistit, jaká bezpečnostní témata se vyskytovala v programech 

a jaký prostor jim strany v rámci bezpečnostní agendy věnovaly. Sekundárním cílem 

práce je určit, jaká témata či jevy byly stranami prezentovány jako bezpečnostní hrozby. 

                                                 

1 Za relevantní (vysvětleno níže) považujeme následující strany: ANO 2011 (dále jen ANO), Česká strana 

sociálně demokratická (ČSSD), Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (KDU-

ČSL), Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM), Občanská demokratická strana (ODS), Pirátská 

strana, SPD – Tomio Okamura (SPD), Starostové a nezávislí (STAN), TOP 09 a Zelení. 
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Pro naplnění uvedených cílů diplomové práce budou zodpovězeny následující dvě 

výzkumné otázky:  

1. Jakým bezpečnostním tématům se věnují a jaký prostor (význam) jim 

poskytují relevantní politické strany ve svých volebních programech pro 

volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017? 

2. Která témata jsou ve volebních programech prezentována jako bezpečnostní 

hrozby? 

Práce je interdisciplinárního charakteru vzhledem k tomu, že se nachází na 

pomezí oborů bezpečnostních studií, mediálních studií a politologie. Výzkum se týká 

obsahů volebních programů politických stran, což jsou v podstatě mediální produkty, 

přičemž hlavním zkoumaným fenoménem je bezpečnost, bezpečnostní agenda a její 

jednotlivá témata. Jako testovací pole poslouží období volební kampaně do PS v roce 

2017, což práci poskytuje přidanou hodnotu v podobě výpovědní hodnoty o nedávném 

dění na politické scéně.  

Nebyla nalezena žádná práce, která by zpracovávala bezpečnostní problematiku 

v obdobné formě, jako je tomu u předkládané diplomové práce. Tato skutečnost, 

společně s interdisciplinaritou práce, s sebou nese jisté úskalí v podobě nejasně 

definovaného teoretického rámce, ze kterého by bylo možné vycházet. Zejména 

v metodologické rovině byla inspirací studie analyzující volební programy pro volby do 

PS v roce 2010, jejímž autorem je Otto Eibl.2 

Práce se skládá z několika částí. V první části představíme teoretický rámec. 

Budeme se věnovat problematice bezpečnosti, vymezení samotného pojmu, konceptu 

bezpečnosti, vyjasníme pojmový aparát bezpečnostní terminologie a přiblížíme teorii 

sekuritizace, z níž budeme vycházet především při snaze zodpovědět druhou 

výzkumnou otázku. Nakonec také objasníme teoretická východiska kolem volebních 

programů, které jsou primárním zdrojem dat pro analytickou část práce. Ve druhé části 

se podrobně zabýváme metodologií a designem výzkumu, jenž má kvalitativně-

kvantitativní charakter. Texty volebních programů budou podrobeny metodě 

kvantitativní obsahové analýzy, konkrétně modifikované metodice výzkumné skupiny 

Comparative Manifesto Project3 (dále jen CMP), uzpůsobené ke zmapování 

                                                 

2 EIBL, Otto. Volební programy. In: BALÍK, Stanislav a kol. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 

2010. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010, s. 69-96. ISBN 978-80-7325-224-3. 
3 Více informací o CMP In: About. Manifesto Project. [online]. [cit. 2018-02-20]. Dostupné z: 

https://manifesto-project.wzb.eu/. 

https://manifesto-project.wzb.eu/
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tematického obsahu bezpečnosti ve volebních programech. K identifikaci 

prezentovaných bezpečnostních hrozeb bude využita kvalitativní technika analýzy 

volebních programů optikou teorie sekuritizace. V analytické části práce budou 

představeny a diskutovány výsledky analýzy. V poslední části budou komparovány 

výsledky obou rovin analýzy pro jednotlivé volební programy. V závěru pak budou 

představena hlavní zjištění a zodpovězeny výzkumné otázky.  

Je nutné upozornit na skutečnost, že práce se, na základě konzultací s vedoucím 

práce, PhDr. Janem Křečkem, Ph.D., částečně odklonila od předpokládané podoby, jak 

byla stanovena ve schválených tezích diplomové práce. Hlavní změnou je, že nakonec 

nebylo přistoupeno k analýze mediálních obsahů (obsahů vybraných českých 

celostátních deníků) ani k analýze jiných politických prohlášení. Výzkumná část se tak 

omezila pouze na jeden z komunikačních prostředků politických stran v předvolební 

kampani, tedy volební programy, na které se však oproti původnímu záměru soustředila 

o to hlouběji – rozšířením o analýzu prezentovaných hrozeb z pohledu teorie 

sekuritizace. Důvodem pro tento krok bylo přesvědčení, založené na dohodě s vedoucím 

práce, že práce by zahrnutím analýzy obsahů masových médií jednak ztratila svoji 

ucelenost a hrozilo by tedy, že dojde ke snížení váhy výzkumu, který byl proveden 

v rámci analýzy bezpečnostní problematiky ve volebních programech, a že by zároveň 

práce nabyla neúměrného rozsahu na poměry magisterských prací. Z upuštění od 

analýzy obsahů masových médií a rozšíření analýzy volebních programů vyplývají také 

změny provedené v metodologii zpracování materiálu stanovené v tezích, logicky 

nebylo přistoupeno ke komparaci volebních programů s předvolebními mediálními 

obsahy, ve výběru základní literatury, i přizpůsobení struktury (kapitol a podkapitol) 

práce, která byla uspřádaná v jiném pořadí tak, aby odrážela potřeby teoretického 

ukotvení práce, použité metody aplikované ve dvou rovinách analýzy a závěrečnou 

komparaci. 

V teoretické části týkající se základních informací o bezpečnosti, definice 

základních pojmů a konceptualizace bezpečnosti práce vychází zejména z vybraných 

kapitol českých publikací Kapitoly o bezpečnosti4 od kolektivu autorů v čele s Milošem 

Balabánem a Liborem Stejskalem, a České bezpečnostní terminologie,5 jejímž editorem 

                                                 

4 BALABÁN, Miloš; DUCHEK, Jan; STEJSKAL, Libor (Eds.). Kapitoly o bezpečnosti. Praha: 

Karolinum, 2007, 428 stran. ISBN 978-80-246-1440-3. 
5 ZEMAN, Petr (Ed.). Česká bezpečnostní terminologie: výklad základních pojmů. [online]. Brno: Ústav 

strategických studií Vojenské akademie v Brně, 2002, 113 stran. [cit. 2018-02-18]. Dostupné z: 
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je Petr Zeman. Pro analýzu hrozeb je zásadní teorie sekuritizace, která je podrobně 

rozpracovaná v knize Bezpečnost: Nový rámec pro analýzu6 od autorů tzv. kodaňské 

školy Barryho Buzana, Ole Wævera a Jaapa de Wildeho, kteří teorii zkonstruovali 

a přispěli tak k vytvoření analytického rámce pro studium bezpečnosti. Přínosné 

informace k sekuritizaci poskytuje rovněž studie Šárky Waisové Od národní 

bezpečnosti k mezinárodní bezpečnosti.7 O volebních programech, jejich analýze 

a metodách jejich zkoumání pojednává v několika publikacích zmíněný Pavel Eibl, 

akademik věnující se zejména politické komunikaci a politickému marketingu. 

                                                                                                                                               

file:///C:/Users/User/Downloads/zeman_p._ed._._ceska_bezpecnostni_terminologie._brno_va_uss_2003.

%20(4).pdf. 
6 BUZAN, Barry; WÆVER, Ole a Jaap de WILDE. Bezpečnost: Nový rámec pro analýzu. Brno: Centrum 

strategických studií, 2005, s. 34. ISBN: 80-093333-6-2. 
7 WAISOVÁ, Šárka. Od národní bezpečnosti k mezinárodní bezpečnosti. Kodaňská škola na křižovatce 

strukturálního realismu, anglické školy a sociálního konstruktivismu. Mezinárodní vztahy. [online]. 2004, 

39(3), s. 66-86. [cit. 2017-08-20]. ISSN 0323-1844. Dostupné z: https://mv.iir.cz/article/view/124. 

../../../../../Downloads/zeman_p._ed._._ceska_bezpecnostni_terminologie._brno_va_uss_2003.%20(4).pdf
../../../../../Downloads/zeman_p._ed._._ceska_bezpecnostni_terminologie._brno_va_uss_2003.%20(4).pdf
https://mv.iir.cz/article/view/124
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1. Teoretický rámec 

Nejprve si představíme bezpečnost jako centrální téma práce, vyjasníme její 

terminologii a pokusíme se o konceptualizaci bezpečnosti. Následně se budeme věnovat 

teorii sekuritizace, vycházející z bezpečnostních studií, která by měla poskytnout 

vhodný teoretický rámec k analýze bezpečnosti a identifikaci bezpečnostních hrozeb ve 

volebních programech. Na závěr teoretické části se zastavíme u zkoumaného materiálu, 

tedy politických textů ve formě volebních programů, které jsou primárním zdrojem dat 

výzkumné části práce. 

1.1 Bezpečnost a její souvislosti 

 Problematika bezpečnosti, jež je ústředním tématem práce, je velmi široká. Pro 

další, především analytickou, část práce je třeba vyjasnit samotný pojem bezpečnost, 

definovat koncept bezpečnosti, seznámit se základními přístupy k jejímu dělení, 

vymezování a výkladu, a také představit užití základní bezpečnostní terminologie, jako 

například pojmy hrozba a riziko, které jsou úzce provázány s teorií sekuritizace, jež 

bude představena následně. To vše by mělo přispět ke studiu a následné analýze 

bezpečnostní problematiky ve volebních programech.  

1.1.1 Pojem bezpečnost 

Nejprve obecněji k bezpečnostní terminologii, kolem níž se zejména na 

konci 90. let vedly v českém prostředí diskuse, a které vyústily ve vznik publikace 

Česká bezpečnostní terminologie: výklad základních pojmů.8 Publikace, na níž se 

podílel kolektiv autorů pod vedením Petra Zemana, reflektuje problém absence 

terminologického ukotvení oboru, který s sebou nese multidisciplinární povaha 

bezpečnosti, související bezpečnostní politiky i bezpečnostních studií. V praxi je 

bezpečnostní politika nadresortního charakteru, tedy prováděná více ministerskými 

resorty a státními úřady. Akademickému studiu bezpečnosti se zase věnují různé a do 

značné míry velmi rozdílné vědní obory a disciplíny, od vojenské teorie, politologie, 

bezpečnostních studií, teorie mezinárodních vztahů, přes krizové řízení, právní vědu, 

                                                 

8 ZEMAN, Petr (Ed.). Česká bezpečnostní terminologie: výklad základních pojmů. [online]. Brno: Ústav 

strategických studií Vojenské akademie v Brně, 2002, 113 stran. [cit. 2018-02-18]. Dostupné z: 

file:///C:/Users/User/Downloads/zeman_p._ed._._ceska_bezpecnostni_terminologie._brno_va_uss_2003.

%20(4).pdf.  
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obory informačních technologií až po technické obory. Nevyhnutelně se tak objevily 

potíže v komunikaci, ať již mezi jednotlivými orgány výkonné moci, zodpovědnými za 

formulaci a provádění bezpečnostní politiky, či na akademické půdě v rámci tohoto 

poměrně nového oboru, do značné míry způsobené právě terminologickým 

neporozuměním. Podle Zemana je největším problémem „nejasné a nejednotné 

používání pojmů nejobecnějších, jež jsou přitom běžně používanou součástí obecného, 

nespecifického jazyka“, a které jsou zároveň často chápány a užívány intuitivně. Jako 

příklad těchto obecných pojmů uvádí termíny „bezpečnost“, „hrozba“, „riziko“, dále 

také „konflikt“ či „zájem“.9 

Samotný pojem bezpečnost je podstatný a vlastně základní pojem bezpečnostní 

terminologie, který je rovněž velice komplexní, protože nabývá různých významů. 

V českém prostředí se jím podrobně zabývají zejména dva autoři. Jednak Libor Stejskal, 

expert Střediska bezpečnostní politiky Centra pro sociální a ekonomické strategie FSV 

UK v Praze, v kapitole týkající se fenoménu bezpečnosti v publikaci Kapitoly 

o bezpečnosti,10 a dále v již zmíněné České bezpečnostní terminologii Miroslav Mareš, 

soudní znalec v oboru kriminalistika, zabývající se bezpečnostní problematikou, 

především potom extremismem a terorismem.11 

Pojem bezpečnost se běžně používá jak v běžné, obecné řeči, tak v řadě 

vědeckých oborů. Podle Stejskala všichni lidé sdílí obecnou představu o jeho významu, 

ovšem jeho obsah není vždy stejný. Zejména v odborném kontextu je jeho užití vágní 

a neurčité. Bezpečnost je možné uchopit z různých úhlů a definovat z několika hledisek. 

České slovo bezpečnost vychází ze základu „bez péče“, jinými slovy bez starosti, bez 

problému, bez nebezpečí.12 Mareš (s odkazem na Slovník spisovné češtiny pro školu 

a veřejnost z roku 2001) uvádí jako synonymum k pojmu bezpečnost slovo jistota. 

Bezpečný je pak ten, kdo není vystaven nebezpečí, případně poskytuje ochranu před 

nebezpečím nebo jej lze označit za důvěryhodného, zaručeného.13 Oba autoři pojem 

                                                 

9 ZEMAN, Petr. Česká bezpečnostní terminologie, její zdroje a její stav. In: ZEMAN, Petr (Ed.). Česká 

bezpečnostní terminologie: výklad základních pojmů. [online]. Brno: Ústav strategických studií Vojenské 

akademie v Brně, 2002, s. 7-8. [cit. 2018-02-18]. Dostupné z: 

file:///C:/Users/User/Downloads/zeman_p._ed._._ceska_bezpecnostni_terminologie._brno_va_uss_2003.

%20(4).pdf. 
10 BALABÁN, Miloš; DUCHEK, Jan; STEJSKAL, Libor (Eds.). Kapitoly o bezpečnosti. Praha: 

Karolinum, 2007, 428 stran. ISBN 978-80-246-1440-3. 
11 ZEMAN, Petr. Česká bezpečnostní terminologie, její zdroje a její stav, s. 112. 
12 STEJSKAL, Libor. Bezpečnost, její koncept a souvislosti, s. 11-12. 
13 MAREŠ, Miroslav. Bezpečnost. In: ZEMAN, Petr (Ed.). Česká bezpečnostní terminologie: výklad 

základních pojmů. [online]. Brno: Ústav strategických studií Vojenské akademie v Brně, 2002, s. 11. [cit. 
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vymezují velmi podobně. Zmiňují názor Petra Robejška, podle něhož latinské slovo 

„securitas“ má základ ve slově „sin cura“, tedy bez starosti. Zároveň Mareš i Stejskal 

uvádí, že v obecné rovině je bezpečnost vymezována negativně, v závislosti na absenci 

a potlačení nebezpečí či určité hrozby.14 Ilustrovat negativní vymezení bezpečnosti 

můžeme na příkladu bezpečného státu, tedy takového, jehož existence či základní 

principy a hodnoty, na nichž je založen, nejsou ohroženy. Stejskal rozvíjí také pozitivní 

vymezení bezpečnosti, které je podle něj však vždy obtížné vzhledem k tomu, že je 

složité definovat, do jaké míry je určitý objekt bezpečný a jak jeho bezpečnost přesně 

zajistit.15 Oba autoři navazují, že bezpečnost je možné chápat jak objektivně, jako 

nepřítomnost či neexistenci hrozeb ve vztahu k nabytým hodnotám a zájmům, tak 

subjektivně, jako absenci strachu z nebezpečí či ohrožení sebe sama, svých hodnot 

a zájmů.16 Kromě toho Stejskal rozlišuje dva základní významy bezpečnosti. Jednak 

bezpečnost jako obecný atribut či kritérium, jež může nabývat určité míry či hodnoty 

pro popis čehokoli, např. bezpečná vzdálenost nebo bezpečné dodávky surovin. V tomto 

významu se jedná o synonymum pro jistotu, zajištěnost, bezproblémovost. Druhým 

významem je bezpečnost jako funkční sféra, činnost či přímo politika zahrnující procesy 

k zajištění bezpečnosti ze strany konkrétních aktérů, např. úřadů, organizací, států.17 

Je na místě zmínit, že v reálném životě nelze dosáhnout absolutní bezpečnosti. 

Jedná se tedy spíše o jakýsi ideál (přirovnat lze k prakticky nedosažitelnému kritériu 

objektivity v žurnalistice či ideálu dokonalosti), jemuž se lze pouze přiblížit určitým 

stupněm eliminace hrozeb nebo přípravou ochranných opatření před hrozbami. Hrozby 

a rizika jsou součástí jakéhokoli jednání a není možné je naprosto eliminovat.18  

Podle Mareše lze bezpečnost ve vztahu k jakémukoli objektu definovat „… jako 

stav, kdy jsou na nejnižší možnou míru eliminovány hrozby pro objekt (zpravidla 

národní stát, popř. i mezinárodní organizaci) a jeho zájmy a tento objekt je k eliminaci 

stávajících i potenciálních hrozeb efektivně vybaven a ochoten při ní spolupracovat.“19 

Tuto definici ve své stati podporuje i Stejskal, přičemž její pozitiva vidí zejména v tom, 

                                                                                                                                               

2018-02-18]. Dostupné z: 

file:///C:/Users/User/Downloads/zeman_p._ed._._ceska_bezpecnostni_terminologie._brno_va_uss_2003.

%20(4).pdf. 
14 MAREŠ, Miroslav. Bezpečnost, s. 11.; STEJSKAL, Libor. Bezpečnost, její koncept a souvislosti, s. 12. 
15 STEJSKAL, Libor. Bezpečnost, její koncept a souvislosti, s. 12. 
16 MAREŠ, Miroslav. Bezpečnost, s. 11.; STEJSKAL, Libor. Bezpečnost, její koncept a souvislosti, s. 12. 
17 STEJSKAL, Libor. Bezpečnost, její koncept a souvislosti, s. 12. 
18 MAREŠ, Miroslav. Bezpečnost, s. 11.; STEJSKAL, Libor. Bezpečnost, její koncept a souvislosti, s. 12-

13. 
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že obsahuje jak negativní, tak pozitivní vymezení bezpečnosti, a zároveň nahlíží 

bezpečnost nejen jako objektivní atribut objektu a prostředí, ale také jako zmíněnou 

funkční sféru, tedy například bezpečnostní politiku zahrnující konkrétní procesy 

k zajištění bezpečnosti.20 

1.1.2 Koncept bezpečnosti 

Pokud se zaměříme na bezpečnostní studia, mezinárodní vztahy a politologii, je 

pojem bezpečnost užíván v podobném významu jako v běžné řeči.21 V průběhu 

20. století a zejména během studené války byla bezpečnost pojímána především ve 

svém vojenském a politicko-mocenském významu, tedy jako vnější bezpečnost 

zahrnující hrozby mezistátních válečných konfliktů. S proměnou bezpečnostní 

a mezinárodně-politické situace po skončení studené války se změnilo také vnímání 

samotného pojmu. Jak uvádí Stejskal, koncept bezpečnosti a analýza bezpečnostní 

problematiky doznaly podstatného rozšíření (i s významným přispěním kodaňské školy, 

viz níže) a prosazuje se přístup, jenž prohlubuje a rozšiřuje vnímání bezpečnosti 

v následujících ohledech: 

a) subjekty bezpečnosti (referenční objekty, aktéři, viz níže kodaňská 

škola a teorie sekuritizace) – kromě tradičních národních států je 

důraz kladen na bezpečnost od té nejnižší úrovně, tedy bezpečnosti 

jednotlivců, komunit přes společnost jako celek, národní či 

mezinárodní organizace, až po globální rovinu ve formě globálního 

ekonomického systému či životního prostředí,22 na nejnižší úrovni 

tedy hovoříme o bezpečnosti individuální (bezpečnost jedince) či 

skupinové, směrem nahoru postupujeme k bezpečnosti národní 

(bezpečnost národního státu), mezinárodní (jedná-li se o mezinárodní 

společenství), kolektivní (pokud jde o skupinu aktérů, zpravidla 

národních států či mezinárodní organizace typu NATO), až k nejvyšší 

úrovni, tedy bezpečnosti globální (hovoříme-li o bezpečnosti celého 

světa),23 

                                                                                                                                               

19 MAREŠ, Miroslav. Bezpečnost, s. 13 
20 STEJSKAL, Libor. Bezpečnost, její koncept a souvislosti, s. 13. 
21 MAREŠ, Miroslav. Bezpečnost, s. 12. 
22 STEJSKAL, Libor. Bezpečnost, její koncept a souvislosti, s. 13-14. 
23 MAREŠ, Miroslav. Bezpečnost, s. 12. 
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b) dimenze či sektory bezpečnosti – označující oblasti, v nichž vznikají 

bezpečnostní problémy, kromě tradičního vojenského a politického 

sektoru se pozornost dostává také ekonomickému, 

environmentálnímu, společenskému, technologickému, kulturnímu či 

energetickému sektoru, 

c) intenzita či práh bezpečnosti – tedy hranice, kdy se z určitého 

problému stává problém či hrozba „bezpečnostního“ charakteru, 

tradiční koncept „tvrdé“ bezpečnosti (tzv. hard security, zaměřená na 

přežití, moc, zajištění bezpečnosti vojenskými prostředky) je rozšířen 

o koncept „měkké“ bezpečnosti (tzv. soft security, zaměřená na 

environmentální aspekty či zajištění bezpečnosti nevojenskými 

prostředky jako jsou například policie a tajné služby ve vztahu ke 

kriminalitě a organizovanému zločinu).24 

K subjektům bezpečnosti, z jejichž hlediska má být bezpečnost chráněna, je 

vhodné doplnit také Marešem podrobněji rozpracované rozdělení vnější a vnitřní 

bezpečnosti. Autor uvádí, že pojmy se postupně ustálily jako synonyma pro označení 

bezpečnosti vojenské (vnější bezpečnost) a bezpečnosti kriminální, kterou má na 

starosti prioritně policie (vnitřní bezpečnost). V původním významu se však hovoří 

o bezpečnosti vnější, pokud se jedná o výskyt či eliminaci hrozeb, které mají původ vně 

subjektu, a o bezpečnosti vnitřní, pokud hrozby mají původ zevnitř objektu.25  

Na závěr je třeba zmínit, že Mareš i Stejskal shodně upozorňují, že taxativní 

vymezování, dělení bezpečnosti a jasná typologie hrozeb se ukazují v realitě 21. století 

jako problematická, vzhledem ke stírajícím se hranicím a rozdílům mezi jednotlivými 

děleními bezpečnosti i původu hrozeb. Veškeré uvedené pojmy a dělení bezpečnosti 

jsou do značné míry provázané a vzájemná ohraničení nejednoznačná. Tyto neostré 

hranice a dělení lze ilustrovat na příkladu zmíněné vnější a vnitřní bezpečnost. 

Diskutované dělení bezpečnosti bylo platné zejména v době suverénních národních 

států, pro které byly vnější hrozbou zpravidla pouze jiné nepřátelské státy. Vnitřní 

bezpečnost se pojila s jevy, jež pramenily a působily zevnitř státu, jako například 

kriminalita a trestná činnost, ohrožení státního uspořádání či katastrofy přírodního 

charakteru. Jak již bylo naznačeno, ke změně vnímání a vymezování, nejen hranic mezi 

                                                 

24 STEJSKAL, Libor. Bezpečnost, její koncept a souvislosti, s. 13-14. 
25 MAREŠ, Miroslav. Bezpečnost, s. 12.  
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vnější a vnitřní bezpečností, ale bezpečnosti obecně, došlo zejména po skončení studené 

války, kdy ustoupily tenze v tradiční vojenské oblasti mezi národními státy (což se 

v dnešní době opět mění), výrazně stoupl vliv a působení nestátních aktérů, to vše 

doprovázené procesem globalizace a doprovodnými jevy, jako je provázanost světového 

ekonomického systému nebo celosvětové klimatické změny. Stírání hranic mezi vnitřní 

a vnější bezpečností lze ilustrovat na příkladu současného terorismu. Ten je hrozbou jak 

z pohledu zahraniční a obranné politiky, tedy vnější bezpečnosti, tak z pohledu vnitřní 

bezpečnosti, pořádku, veřejného zdraví a záchranných složek.26 

1.1.3 Bezpečnostní hrozba a riziko 

Jak zmiňuje Stejskal, pojem bezpečnost je často spojován s klíčovými termíny 

hrozba, riziko či nebezpečí.27 Terminologií těchto pojmů se zabývají zejména již 

citovaný Zeman v kapitole Hrozba a riziko v České bezpečnostní terminologii,28 a také 

Jan Eichler, výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů a odborník na 

bezpečnostní terminologii, v kapitole Bezpečnostní hrozby a rizika v rámci publikace 

Kapitoly o bezpečnosti.29  

Podobně jako pojem bezpečnost jsou i termíny hrozba a riziko součástí běžného 

jazyka, užívají se v praktické politice i žurnalistice. Nicméně Eichler a Zeman shodně 

poukazují na skutečnost, že v českém jazyce jsou tyto pojmy používány často chybně, 

obsahově se překrývají a setkáváme se s jejich rozdílnými či rovnou protichůdnými 

významy. Tato skutečnost je pochopitelná v případě hovorové řeči, politických projevů 

nebo užití v médiích, ovšem oba autoři demonstrují značně rozkolísané či přímo chybné 

použití diskutovaných pojmů i v dokumentech, které se týkají bezpečnostní politiky ČR, 

jako například v Bezpečnostní strategii ČR nebo Vojenské strategii ČR.30 

                                                 

26 MAREŠ, Miroslav. Bezpečnost, s. 12-13.; STEJSKAL, Libor. Bezpečnost, její koncept a souvislosti, s. 

23-24. 
27 STEJSKAL, Libor. Bezpečnost, její koncept a souvislosti, s. 12. 
28 ZEMAN, Petr. Hrozba a riziko. In: ZEMAN, Petr (Ed.). Česká bezpečnostní terminologie: výklad 

základních pojmů. [online]. Brno: Ústav strategických studií Vojenské akademie v Brně, 2002, strana 53-

58. [cit. 2018-02-18]. Dostupné z: 

file:///C:/Users/User/Downloads/zeman_p._ed._._ceska_bezpecnostni_terminologie._brno_va_uss_2003.

%20(4).pdf. 
29 EICHLER, Jan. Bezpečnostní hrozby a bezpečnostní rizika. In: BALABÁN, Miloš; DUCHEK, Jan; 

STEJSKAL, Libor (Eds.). Kapitoly o bezpečnosti. Praha: Karolinum, 2007, strana 33-45. ISBN 978-80-

246-1440-3.; Eichler je rovněž autorem několika kapitol v České bezpečnostní terminologii.  
30 EICHLER, Jan. Bezpečnostní hrozby a bezpečnostní rizika, s. 33, 36-37.; ZEMAN, Petr. Hrozba a 

riziko, s. 53-55. 
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Pojem hrozba Zeman doporučuje vymezit jako „…primární, mimo nás nezávisle 

existující, vnější fenomén, který může nebo chce poškodit nějakou konkrétní hodnotu. 

Závažnost hrozby je úměrná povaze hodnoty a toho, jak si danou hodnotu ceníme.“31 

Eichler zdůrazňuje právě nezávislost hrozeb, tedy to, že hrozba vyvstává nezávisle na 

vůli ohroženého aktéra, jenž je nucen na ni nějak reagovat.32  

Eichler představuje dělení bezpečnostních hrozeb podle několika hledisek – 

podle původce děje, sektorové příslušnosti, geopolitiky a času. Z hlediska původce děje 

lze rozlišovat hrozby zamýšlené (záměrné) a nezamýšlené (nezáměrné). Zamýšlené 

hrozby jsou působené vědomým aktérem, jde tedy o hrozby intencionální. Příkladem 

může být jedinec, skupina či stát, který jinému aktérovi úmyslně vzbuzuje strach tím, že 

demonstruje svůj záměr mu uškodit. Jako příklad nejvážnějších intencionálních hrozeb 

uvádí Eichler agrese, okupace a války. Naopak hrozby nezamýšlené, tedy 

neintencionální, představují události a jevy nezávislé na lidech. Zpravidla jsou jimi 

přírodní jevy, jako výbuch sopky, zemětřesení a jiné živelné katastrofy. Může se ovšem 

jednat také o nepředvídatelné ekonomické krize.33 Podle sektorového dělení lze 

rozlišovat hrozby podle jejich původu. Ke každému sektoru uvedeme jako příklad 

nejvážnější hrozby současného světa, jak je prezentuje Eichler. Ve vojenském sektoru 

dominují okupace, ozbrojené, regionální konflikty, války, šíření zbraní hromadného 

ničení. Zásadními politickými hrozbami jsou nestabilita, extremistické ideologie, 

násilné převraty, zhroucené státy, diktatury a především terorismus. V ekonomickém 

sektoru má potenciálně závažné dopady na stabilitu světových trhů nerovnoměrný vývoj 

ve světě. Zmínit lze také ekonomické a hospodářské krize, ekonomické sankce či 

obchodní války. Z ekologického sektoru vystupuje primárně poškozování životního 

prostředí jako celku, což může způsobovat problémy v jiných sektorech, jako je 

ekonomika či politika. V konečném důsledku může být teoreticky ohrožena i stabilita 

a bezpečnost států. V kulturním sektoru jsou vážnými hrozbami například rasová či 

náboženská nesnášenlivost a diskriminace, které mohou vést až k válečným konfliktům. 

Z geopolitické perspektivy hovoříme o hrozbách přímých a nepřímých. V aktuálním 

mezinárodním kontextu lze uvést jako příklad přímé hrozby pro stabilitu a bezpečnost 

Turecka existenci válečného konfliktu v sousední Sýrii. Naopak hrozby nepřímé jsou 

                                                 

31 ZEMAN, Petr. Hrozba a riziko, s. 58. 
32 EICHLER, Jan. Bezpečnostní hrozby a bezpečnostní rizika. 2010, s. 32-33. 
33 EICHLER, Jan. Bezpečnostní hrozby a bezpečnostní rizika. 2010, s. 34.; ZEMAN, Petr. Hrozba a 

riziko, s. 55. 
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teritoriálně vzdálené. Například genocida ve Rwandě byla z pohledu ČR vzdáleným 

problémem. Jak ovšem upozorňuje Eichler, podceňování či dokonce ignorování 

nepřímých hrozeb v dlouhodobém horizontu může vyústit v jejich rozšíření do dalších 

oblastí, a to až do bodu, kdy se stanou hrozbami přímými. Z časového hlediska 

rozlišujeme hrozby latentní a naléhavé. Například pro Spojené státy americké (dále jen 

USA) byl mezinárodní terorismus po dlouhou dobu latentní hrozbou. Zásadní zlom 

přišel s 11. zářím 2001 a útokem organizace al-Káida na americké cíle. Následkem 

tohoto útoku se stal terorismus pro USA hrozbou velmi urgentní.34  

Přejděme k dalšímu pojmu, kterým je termín riziko. Zeman riziko definuje jako 

„… pravděpodobnost, že dojde ke škodlivé události, jež postihne danou hodnotu. Jinak 

je riziko možnost, že s určitou pravděpodobností vznikne událost, jež se liší od toho, co 

si přejeme.“35 Autor dále navazuje: „Riziko je reakcí na hrozbu, též na stav naší 

připravenosti (zranitelnosti) a je spojeno s rozhodováním.“36 Význam aktivního 

rozhodování a jednání ve vztahu k bezpečnostnímu riziku zdůrazňuje rovněž Eichler. 

Podle něj lze termín užívat pouze pro to, co může určitý subjekt, vystaven hrozbě, svojí 

reakcí ovlivnit.37 Pro správné pochopení rozdílu mezi pojmy hrozba a riziko je užitečné 

dále citovat Zemana: „Hrozeb se obáváme, rizika z nich plynoucí jednak poměřujeme, 

jednak je podstupujeme.“38 Eichler uvádí i praktický příklad: Živelné katastrofy 

představují pro člověka nezáměrnou hrozbu. Pokud ovšem lidé postaví v blízkosti 

sopky město, pak vědomě podstupují riziko, že v případě sopečné aktivity by mohlo 

dojít ke zničení města i ztrátě lidských životů.39 Riziko je tedy odvozeným fenoménem, 

závislou proměnnou a je možné jej vymezit a odhadnout tzv. analýzou rizik.40 

Na závěr si objasněme termín ohrožení, odvozený od pojmu hrozba, a pojem 

nebezpečí. Ohrožení je podle Zemana synonymem výrazu hrozba. Nebezpečí pak lze 

chápat jako méně odborné synonymum hrozby, materiální projev hrozby (láva při 

výbuchu sopky, zůstaneme-li u tématu sopečné činnosti) či pro popis škody, jež hrozí 

nastat.41 

                                                 

34 EICHLER, Jan. Bezpečnostní hrozby a bezpečnostní rizika. 2010, s. 34-35. 
35 ZEMAN, Petr. Hrozba a riziko, s. 58. 
36 Ibid. 
37 EICHLER, Jan. Bezpečnostní hrozby a bezpečnostní rizika, 2007. s. 34. 
38 ZEMAN, Petr. Hrozba a riziko, s. 56. 
39 EICHLER, Jan. Bezpečnostní hrozby a bezpečnostní rizika. 2007, s. 34. 
40 K vyhodnocování a zvládání rizik blíže EICHLER, Jan. Bezpečnostní hrozby a bezpečnostní rizika. 

2010, s. 35-36. 
41 ZEMAN, Petr. Hrozba a riziko, s. 55.  
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Cílem této části bylo definovat bezpečnost a vyjasnit použití základní 

terminologie pro pochopení dalších částí práce. Záměrem práce však není posuzovat 

správnost užití pojmů bezpečnostní terminologie ze strany politiků a politických stran, 

a tak musíme akceptovat jejich nesprávné používání či významové prolínání. Při 

analýze hrozeb se tedy budeme zaměřovat na témata či jevy, jež politické strany ve 

svých programech identifikují ať již jako hrozby, tak rizika. 

1.2 Sekuritizace 

Studium sekuritizace je spojeno především s bezpečnostními studii42 a vychází 

z práce evropských výzkumníků kolem tzv. kodaňské školy, která v průběhu 

80. a 90. let významně ovlivnila bezpečnostní analýzu a konceptualizaci bezpečnosti. 

Ústřední představitelé kodaňské skupiny působící zejména v Kodaňském institutu pro 

výzkum míru (COPRI), v čele s jejím zakladatelem Barrym Buzanem, Olem Wæverem 

a Jaapem de Wildem, rozšířili a prohloubili koncept bezpečnosti,43 a vypracovali rovněž 

komplexní analytický rámec pro analýzu bezpečnosti, z něhož vychází i další autoři.44 

1.2.1 Kodaňská škola a teorie sekuritizace 

Bezpečnostní hrozby podle autorů kodaňské školy nemají pouze vojenský 

charakter, ale jejich zdrojem může být i ekonomika, politika, životní prostředí 

a společnost. Tyto oblasti zdrojů hrozeb jsou označeny jako tzv. sektory. Autoři tedy 

nabízí mírně odlišné sektorové dělení, než jaké poskytl Eichler výše. Kodaňská škola se 

v proces konceptualizace bezpečnosti odklonila od pojetí bezpečnosti nahlíženého 

objektivním prizmatem a ovlivněna konstruktivistickými přístupy nahlíží bezpečnost 

jako subjektivní hodnotu, jež je výsledkem procesu intersubjektivní komunikace 

a intepretace aktérů – závisí tak na sociálním prostředí, na percepci hrozeb a na jejich 

interpretaci. Výsledný produkt tohoto myšlenkový vývoje byl pojmenován teorie 

                                                 

42 Bezpečnostní studia jsou obvykle chápána jako akademický podobor mezinárodních vztahů. Zaměřují 

se na vše, co se týká bezpečnosti společnosti, na různé druhy hrozeb a jednotlivé aspekty bezpečnosti 

včetně, ale nikoliv však výhradně, těch vojenských. In: SUCHÝ, Petr. Pozice bezpečnostních a 

strategických studií v rámci studia mezinárodních vztahů. Obrana a strategie. [online]. Brno: Ústav 

strategických studií VA v Brně, 2003, 3(2), s. 10-12. [cit. 2017-08-19]. ISSN: 1214-6463. Dostupné z: 

http://www.obranaastrategie.cz/cs/archiv/rocnik-2003/2-2003/pozice-bezpecnostnich-a-strategickych-

studii-v-ramci-studia-mezinarodnich-vztahu.html#.Waz7AMhJbIU.  
43 WAISOVÁ, Šárka. Od národní bezpečnosti k mezinárodní bezpečnosti. Kodaňská škola na křižovatce 

strukturálního realismu, anglické školy a sociálního konstruktivismu. Mezinárodní vztahy. [online]. 2004, 

39(3), s. 66-71, 76-78. [cit. 2017-08-20]. ISSN 0323-1844. Dostupné z: https://mv.iir.cz/article/view/124.  
44 STEJSKAL, Libor. Bezpečnost, její koncept a souvislosti, s. 13-14. 

http://www.obranaastrategie.cz/cs/archiv/rocnik-2003/2-2003/pozice-bezpecnostnich-a-strategickych-studii-v-ramci-studia-mezinarodnich-vztahu.html#.Waz7AMhJbIU
http://www.obranaastrategie.cz/cs/archiv/rocnik-2003/2-2003/pozice-bezpecnostnich-a-strategickych-studii-v-ramci-studia-mezinarodnich-vztahu.html#.Waz7AMhJbIU
https://mv.iir.cz/article/view/124
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sekuritizace. Sekuritizace vychází z konceptu řečového aktu a sociálního 

konstruktivismu, umožňuje tak vnímat bezpečnost a hrozby jako subjektivně 

konstruované. Určité téma se tedy nestává bezpečnostním na základě reálně existující 

hrozby, ale díky tomu, že je jako hrozba prezentováno.45 Pojetí bezpečnosti se tak 

rozšířilo od objektivně existujících, reálných jevů k subjektivní percepci a prezentaci 

bezpečnosti a rizik.46 Bezpečnost v tomto smyslu je chápána jako synonymum pro 

přežití, a tedy i zachování existence ohroženého objektu. Zvláštní povaha 

bezpečnostních hrozeb legitimizuje použití mimořádných prostředků a zavádění 

zvláštních opatření k jejich zvládání. Používání pojmu bezpečnost je pak již tradiční 

postupem ze strany politických představitelů státu k odkazování na mimořádné či 

nouzové situace, kterým získávají podporu a vyhrazují si právo využít jakýchkoli 

prostředku a mimořádných opatření k eliminaci hrozeb. Užívání pojmu bezpečnost je 

tak „krokem, jímž se politika dostává mimo zavedená pravidla hry a který rámuje určité 

téma buď jako zvláštní druh politiky, nebo jako záležitost stojící ‚nad‘ standardním 

politickým jednáním…“47  

Sekuritizaci považují Buzan, Wæver a de Wilde za krajní formu politizace. Autoři 

tak vytvořili tříúrovňovou škálu pro kategorizaci veřejných témat. Jakékoli veřejné téma 

je možné zařadit na stupnici sahající od depolitizovaného, přes politizované, až 

k sekuritizovanému. Depolitizovaná témata jsou problémy stojící mimo agendu státu, 

mimo veřejný zájem, debatu i rozhodování.48 Sociolog a odborník na bezpečnostní 

problematiku Karol Murdza49 tuto kategorii celkem logicky, vzhledem k jejímu 

umístění mimo veřejnou či politickou agendu, označuje jako „bezpečnostní problémy 

privátní sféry“.50 Politizovaná témata vstupují do veřejné sféry, jsou zahrnuta do 

veřejné debaty a vyžadují zásah v podobě vládního rozhodnutí či využití státních zdrojů. 

Sekuritizovaná témata jsou chápána jako bezpečnostní problémy představující 

                                                 

45 WAISOVÁ, Šárka. Od národní bezpečnosti k mezinárodní bezpečnosti, s. 66-71, 76-78. 
46 STEJSKAL, Libor. Bezpečnost, její koncept a souvislosti, s. 22-23. 
47 BUZAN, Barry; WÆVER, Ole a Jaap de WILDE. Bezpečnost: Nový rámec pro analýzu. Brno: 

Centrum strategických studií, 2005, s. 34. ISBN: 80-093333-6-2. 
48 Ibid. 
49 Murdza se v rámci své vědeckovýzkumné a publikační činnosti zabývá teoretickým vztahem médií a 

bezpečnosti. V knize Masová komunikace a veřejné mínění publikoval část s názvem Vliv médií na 

konstrukci bezpečnostní reality, ve které se zabývá konkrétními otázkami vlivu médií na interpretaci 

bezpečnosti jako například prezentací násilí, různých druhů kriminality a etnických konfliktů v médiích. 

In: MURDZA, Karol. Vliv médií na konstrukci bezpečnostní reality. In: URBAN, Lukáš; DUBSKÝ, 

Josef; MURDZA, Karol. Masová komunikace a veřejné mínění. Praha: Grada, 2011, s. 166-210. ISBN 

978-80-247-3563-4. 
50 MURDZA, Karol. Vliv médií na konstrukci bezpečnostní reality, s. 177.  



 18   

 

existenční ohrožení, které vyžadují přijetí mimořádných opatření a legitimizují jednání, 

jež je za hranicí běžných politických opatření a procedur.51 Nahlíženo optikou Murdzy 

je možné identifikovat přesun tématu z depolitizované do politizované kategorie: 

„Indikátorem přechodu bezpečnostního problému z privátní [depolitizované, užijeme-li 

terminologií kodaňské školy – poznámka autora] do veřejné sféry je jeho medializace 

v novinách, rozhlase, televizi atd. To, že se bezpečnostní problém stává součástí široké 

společenské a veřejné diskuse (agendy), signalizuje jeho frekvence v oficiálních 

projevech, politických debatách, veřejných a vědecko-odborných seminářích atd.“52 

Murdzova myšlenka se tak dotýká teorie agenda-setting. V podobném duchu hovoří 

Dolinec ve své studii zkoumající roli masových médií v procesu sekuritizace, konkrétně 

jejich vliv na sekuritizaci mezinárodního terorismu: „Pro publikum obvykle začíná 

proces sekuritizace, když se setkává s problémem v médiích, která přiřazují problémům 

zvláštní míru důležitosti …“ (překl. autora).53 Buzan, Wæver a de Wilde v tomto směru 

nejsou konkrétní, pouze tvrdí, že zařazení jednotlivých témat na škále není definitivní, 

závisí na vnímání tématu v jednotlivých státech i na daném časovém období. 

Náboženství je tak například politizováno ve státech jako je Írán či Saúdská Arábie, 

naproti tomu v USA nikoliv. Autoři připouští dilema v otázce kategorizace u témat, 

která prudce vystoupila z depolitizované kategorie. Konkrétně u životního prostředí 

není zřejmé, zda se přesunulo mezi politizovaná témata či do sekuritizované kategorie.54 

Kritériem k posouzení, zda dochází k sekuritizaci je to, zda je určité téma 

prezentováno jako existenční hrozba pro daný referenční objekt (viz níže). Nicméně 

autoři kodaňské školy upozorňují, že samotná prezentace tématu jako bezpečnostní či 

existenční hrozby pro referenční objekt ještě není sekuritizací, ale pouze sekuritizačním 

pohybem či krokem. Teprve akceptací sekuritizovaného tématu jako existenční hrozby 

(tedy akceptací sekuritizačního kroku) ze strany cílových příjemců dochází 

k sekuritizaci. Buzan, Wæver a de Wilde rozlišují v rámci teorie sekuritizace tři 

základní typy jednotek bezpečnostní analýzy k nimž je možné přidat ještě čtvrtou 

                                                 

51 BUZAN, Barry; WÆVER, Ole a Jaap de WILDE. Bezpečnost: Nový rámec pro analýzu, s. 34. 
52 MURDZA, Karol. Vliv médií na konstrukci bezpečnostní reality, s. 178. 
53 „For the audience, the process of securitization usually starts when they come across an issue in the 

media, which assign the issues with a particular level of importance …“ In: DOLINEC, Vladimír. The 

Role of Mass Media in the Securitization Process of International Terrorism. Politické vedy. [online]. 

Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2010, 

13(2), s. 22. [cit. 2017-09-03]. ISSN 1335-2741. Dostupné z: 

file:///C:/Users/User/Downloads/1_dolinec.pdf.  
54 BUZAN, Barry; WÆVER, Ole a Jaap de WILDE. Bezpečnost: Nový rámec pro analýzu, s. 34. 

../../../../../Downloads/1_dolinec.pdf
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samostatnou kategorii. Prvním typem jsou referenční objekty, které chápeme jako různé 

entity (ať již malé velikosti jako například jedinci a malé skupiny, střední velikosti jako 

státy, národy, civilizace či systémové úrovně v podobě celého lidstva), které čelí 

existenční hrozbě a mohou si tak nárokovat právo na přežití. Další jsou sekuritizující 

aktéři, kteří prezentují referenční objekty jako něco, co je existenčně ohrožené. Tito 

aktéři jsou hybateli sekuritizace. Třetím typem jednotky jsou funkcionální aktéři. Ti 

ovlivňují dynamiku bezpečnostních vztahů a politické rozhodování v daném sektoru, 

nepodílí se však na sekuritizaci a ani nejsou referenčním objektem. Čtvrtou samostatnou 

a podstatnou kategorií, jež však autoři nezačleňují mezi typy analytických jednotek, je 

„publikum“ či „veřejnost“, kterou rozumíme skupinu osob, jež se snaží sekuritizující 

aktér přesvědčit o tom, že určité téma má charakter bezpečnostní hrozby, a je tedy 

nezbytné akceptovat mimořádná opatření učiněná v reakci na prezentovanou hrozbu.55  

Sekuritizace se může stát předmětem zneužití a nástrojem manipulace, v čemž leží 

nebezpečí samotné možnosti sekuritizovat určité téma. Sekuritizujíc aktér, například 

politický aktér manipulující bezpečnostní orientací, konstruuje určité téma jako 

bezpečnostní ohrožení občanů, což v případě akceptace ze strany publika, může 

aktérovi poskytnout možnost ospravedlnit a zneužít použití mimořádných opatření.56 

Co se týče výzkumu v této oblasti, profesor komunikace Bryana C. Taylor57 tvrdí, 

že zpočátku studie sekuritizace přisuzovaly schopnost sekuritizovat určitá témata 

zejména politickým a vojenským elitám, které usilují o legitimitu a politické pozice. 

Postupem času se mediální a bezpečnostní výzkumníci čím dál více věnovali výrazné 

schopnosti médií konstruovat spojení mezi zřejmými hrozbami a bezpečnostními 

agendami, a zároveň tak ovlivňovat související trajektorie státního dozoru a zásahu.58 Je 

však třeba zmínit, že již Buzan, Wæver a de Wilde připouští, že k sekuritizací nemusí 

vždy přistupovat pouze stát a jeho představitelé, ale i jiní aktéři, kteří jsou schopni 

určité téma posunout do středu veřejné agendy a pozornosti, nebo dokonce tématu 

                                                 

55 Ibid., s. 48-56. 
56 WAISOVÁ, Šárka. Od národní bezpečnosti k mezinárodní bezpečnosti, s. 78. 
57 Taylor působí na University of Colorado Boulder a jeho pedagogické a výzkumné zájmy jsou, podobně 

jako tato práce, interdisciplinárního charakteru, překlenující oblasti bezpečnosti, médií, technologií, 

organizační komunikace či kvalitativních výzkumných metod. Příkladem jeho výzkumu je snaha 

teoretizovat a aplikovat komunikační vysvětlení na bezpečnostní fenomény, spojené zejména s jadernými 

zbraněmi, jejich proliferací a konceptem jaderného odstrašení. In: Bryan C. Taylor. College of Media, 

Communication and Information – University of Colorado Boulder [online]. 2017 [cit. 2017-08-19]. 

Dostupné z: http://www.colorado.edu/cmci/people/communication/bryan-c-taylor.  

http://www.colorado.edu/cmci/people/communication/bryan-c-taylor
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přiřadit všeobecně přijímanou naléhavost a existencionální význam.59 Takovými aktéry 

mohou být například právě masová média.  

1.2.2 Masová média a sekuritizace 

Ačkoli následující podkapitola není nikterak zásadní pro teoretické ukotvení 

a pochopení dalších částí práce s ohledem na skutečnost, že výzkumná část se netýká 

analýzy masových médií, ale volebních programů, jež jsou produktem činnosti 

politických stran, přesto je vhodné sekuritizaci detailně rozebrat a představit její 

souvislosti, například právě ve vztahu k médiím.  

Autoři kodaňské školy se primárně soustředili na řečový akt sekuritizace, ale 

stranou jejich zájmu zůstala cesta řečového aktu k publiku. Zásadní roli na této cestě 

hrají masová média, jejichž přispění k procesu sekuritizace a definování jejich pozice 

v tomto procesu bylo podle Vladimíra Dolince po dlouhou dobu mimo hlavní zájem 

výzkumníků. Jakou roli tedy lze přiřadit médiím v sekuritizačním procesu?  

Na první pohled je zřejmé, že média mají informativní funkci, jsou 

zprostředkovateli mezi publikem na jedné straně a vládou, politiky, úředníky či státními 

úřady na straně druhé. Jejich rolí je informovat občany o aktivitách vlády a volených 

i nevolených představitelů. Jinými slovy jsou tedy zprostředkovateli řečových aktů, 

jejichž původci jsou sekuritizující aktéři. Co by se mohlo zdát jako pasivní 

shromažďování a zprostředkovávání informací však není jen pasivním zapojením do 

procesu sekuritizace. Charakter a pokrytí určitých témat, použití specifických zdrojů či 

umístění v médiu významně ovlivňují proces sekuritizace. Dostáváme se tak k efektu 

teorie agenda-setting (v češtině známé jako nastolování agendy60), kterým se média 

podílí na tvorbě veřejné agendy a mají moc různými způsoby ovlivnit významnost 

určitých témat či naopak jejich upozadění.61 Optikou propojení teorie sekuritizace 

                                                                                                                                               

58 TAYLOR, Bryan C. ‚The movie has to go forward‘: surveying the media-security relationship. Annals 

of the International Communication Association [online]. 2017, 41(1), s. 50-51. [cit. 2017-08-19]. DOI: 

10.1080/23808985.2017.1288069. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1080/23808985.2017.1288069.  
59 BUZAN, Barry; WÆVER, Ole a Jaap de WILDE. Bezpečnost: Nový rámec pro analýzu, s. 34. 
60 Tomáš Kačer a Jan Nečas, překladatelé knihy Agenda setting: nastolování agendy – masová média a 

veřejné mínění, užívají k označení teorie anglický termín „agenda-setting“, zatímco český termín 

„nastolování agendy“ používají pro označení společenského jevu, kterým se teorie agenda-setting zabývá. 

In: MCCOMBS, Maxwell. Agenda setting: nastolování agendy – masová média a veřejné mínění. 

Z anglického originálu přeložil Tomáš KAČER a Vlastimil NEČAS. Praha: Portál, 2009, s. 11-12. ISBN 

978-80-7367-591-2. 
61 Základní hypotézou tohoto konceptu je představa, že masová média podstatným způsobem ovlivňují 

ustavování agendy, které veřejnost věnuje svoji pozornost. Výraz „agenda-setting“ se poprvé objevil 

v roce 1972 ve studii Maxwella McCombse a Donalda Shawa nazvaném The agenda-setting function of 
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a agenda-setting se tak média podílí na formování bezpečnostního diskurzu uvnitř 

publika podporováním konkrétních řečových aktů sekuritizujících aktérů 

a mimořádných opatření.62 Kromě toho je třeba vzít také v úvahu, že masová média 

nejsou izolovanými a nezávislými entitami. Mají často vazby na jiné funkční aktéry. Jak 

uvádí Dolinec, média jsou často dceřinými společnostmi velkých korporací, které 

mohou ovlivňovat jejich politické směřování, chování a vazby na sekuritizující aktéry 

v podobě vlád.63 Média se mimo jiné mohou stát také přímo aktivním sekuritizujícím 

aktérem.64 Dolinec při zkoumání sekuritizace a terorismu vychází z představy, 

odrážející ustavené teorie, že příjemci mediálních sdělení při setkávání se s opakovaně 

prezentovanou teroristickou hrozbou ze strany politických elit a masových médií jednak 

přijmou důležitost těchto sdělení, a pokud jsou sdělení prezentována jako 

existencionální hrozba, mají publika tendenci je i akceptovat. Dolincův myšlenkový 

postup, založený na propojení několika konceptů a teorií, ho přivádí k závěru, že média 

                                                                                                                                               

mass media. In: MCCOMBS, Maxwell E.; SHAW, Donald L. The Agenda-Setting Function of Mass 

Media. The Public Opinion Quarterly. [online]. 1972, 36(2), s. 176-187. [cit. 2017-09-05]. Dostupné z: 

http://www.jstor.org/stable/2747787. In: JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Praha: 

Portál, 2009, s. 354. ISBN 978-80-7367-466-3. Představa, že média se určitým způsobem podílejí na 

ustavování agendy, kterou veřejnost přijímá za svou, se nicméně objevila již dříve. Robert Ezra Park je 

považován za předchůdce konceptu, když se ve své knize z roku 1922 zabýval principy a podmínkami, za 

kterých se z veřejných témat a událostí stávají zprávy, tedy tím, co se později začalo označovat jako 

gatekeeping. Za duchovního otce myšlenky nastolování agendy lze označit Waltera Lippmana, který ji, 

ačkoli nepoužil přímo termín agenda-setting, zformuloval ve své knize Public Opinion vydané rovněž 

v roce 1922. In: NEČAS, Vlastimil. Tradice výzkumů agenda-setting. In: ŠKODOVÁ, Markéta (Ed.); 

ČERVENKA, Jan; NEČAS, Vlastimil, KALVAS, František; TABERY, Paulína; TRAMPOTA, Tomáš. 

Agenda-setting: teoretické přístupy. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., s. 15. ISBN 978-80-7330-

151-154. Dalším průkopníkem myšlenek stojících za agenda-setting je Bernard Cohen, který ve své knize 

The Press and Foreign Policy z roku 1963 tvrdí, že „zpravodajská média možná nedokážou lidem 

s úspěchem říci, co si mají myslet, ale neuvěřitelně úspěšně dokážou svému publiku sdělit, na co má 

myslet“. In: NEČAS, Vlastimil. Tradice výzkumů agenda-setting. s.15. 
62 Kromě zprostředkovávání řečových aktů ve zpravodajství ve formě citovaných výroků s odkazem na 

zdroj mohou být masová média zapojena do procesu sekuritizace také přímo. Tato situace nastane, pokud 

má informace charakter sekuritizovaného řečového aktu (definována jako existenční hrozba) a není citací 

politiků či vládních úředníků, ale představuje jednotlivá stanoviska, závěry, domněnky, předpoklady či 

názory konkrétních reportérů nebo médií. V takovém případě se masová média stávají přímým 

sekuritizačním aktérem, nikoliv pouze zprostředkovatelem řečových aktů sekuritizujících aktérů 

o hrozbách a nebezpečích, protože je sama média vytvářejí, vysílají do světa a přesvědčují publikum o 

hrozbě. In: DOLINEC, Vladimír. The Role of Mass Media in the Securitization Process of International 

Terrorism, s. 13-17, 19-20.  
63 Dolinec ilustruje toto provázání v případě mezinárodního terorismu na amerických zbrojních 

korporacích, které jsou jedním z funkčních aktérů v sektoru, ovlivňují a zároveň jsou ovlivňovány jeho 

dynamikou, profitují ze zvyšování výdajů na obranu státu a zároveň vlastní tamní vlivné mediální 

společnosti. 
64 Ibid., s. 19-20. 
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mohou pomoci politickým aktérům s procesem sekuritizace upřednostňováním 

a zdůrazňováním určitých témat či problémů před jinými.65  

1.3 Volební programy 

Ucelený teoretický koncept týkající se volebních (předvolebních) programů chybí. 

Pokusíme se však tento typ programů zasadit do obecných teorií a zároveň odpovědět 

na následující otázky. Proč byly právě volební programy zvoleny jako materiál, ve 

kterém je zkoumáno diskutované téma bezpečnost? Je vůbec relevantní v dnešní době 

věnovat předvolebním programům pozornost?  

V obecné rovině lze volební programy chápat jako komunikační médium, tedy něco, 

co zprostředkovává komunikaci a přenos určitého sdělení,66 v tomto případě od 

politických stran primárně k voličům. Jak uvádí Eibl, předvolební programy mají 

několik funkcí. Pro účely této práce není třeba všechny detailně rozebírat.67 Postačí, 

když uvedeme podstatné o významu volebních programů a jejich vztahu k voličům 

a konkurenci v podobě dalších politických stran v předvolebních kampaních. Eibl 

(s odkazem na Birche a Smithe) tvrdí, že je možné volební programy „bez větších obtíží 

označit za klíč k poznání identity strany a za jeden z rozlišovacích znaků ve vztahu 

k dalším politickým stranám na daném politickém trhu“.68 Autor považuje za hlavní 

funkci programů propagování a informování. Programy totiž představují stranu, oslovují 

voliče a informují je o postojích stran k různým tématům či jejich prioritách.69 Směrem 

k voličům je pak volební program „chápán jako (více či méně) závazný dokument, který 

nastiňuje další směřování politiky jednotlivých stran.“.70 Eibl dokonce používá 

(s odkazem na Lavera a Hunta) analogii mezi předvolebním programem a „návrhem 

smlouvy“ s voliči s ohledem na skutečnost, že programy představují oficiálně 

formulované politiky, které strana deklaruje prosazovat, pokud ji volič ve volbách 

                                                 

65 DOLINEC, Vladimír. The Role of Mass Media in the Securitization Process of International Terrorism, 

s. 22-23.  
66 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost: stručný úvod do studia médi a mediální 

komunikace. Praha: Portál, 2007, s. 16. ISBN 978-80-7367-287-4. 
67 Podrobněji viz EIBL, Otto. Volební programy. In: BALÍK, Stanislav a kol. Volby do Poslanecké 

sněmovny v roce 2010. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010, s. 69-70. ISBN 978-80-

7325-224-3. 
68 EIBL, Otto. Volební programy, s. 69-70.  
69 Ibid. 
70 EIBL, Otto. Politický prostor a témata v České republice v letech 2006-2008. Brno: Centrum pro 

studium demokracie a kultury, 2011, s. 86. ISBN 978-80-7325-262-5. 
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podpoří.71 Zároveň je podle Eibla možné volební programy chápat do určité míry 

nadřazeně či „autoritativně“,72 užijeme-li jeho přesnou terminologii, v porovnání 

s jinými texty s politickým obsahem.73 To je dáno zejména tím, že volební programy 

jsou obvykle výsledným produktem diskusí a jednání uvnitř strany, zpravidla jsou 

schvalovány celou členskou základnou či stranickými delegáty na ideologických nebo 

programových sjezdech. Lze je tedy považovat za kompromisní dokumenty určené 

k reprezentaci celé strany navenek, nikoliv pouze postojů a názorů dominantních, 

v médií nejviditelnějších, nejhlasitějších stranických frakcí či jednotlivců. Eibl 

upozorňuje, že kompromisnost výsledného volebního programu skýtá také určité 

nebezpečí, a sice to, že dokument může být mírnějšího charakteru, než je reálné 

působení strany a jejích reprezentantů. Strany, jednak ve snaze oslovit co nejvíce voličů 

a zároveň uspokojit jednotlivé stranické frakce, totiž mohou v předvolebním dokumentu 

užívat umírněnější názory a rétoriku, než je tomu ve skutečnosti. Při prostém čtení či 

analýze předvolebních programů z pozice výzkumníka je tedy třeba mít na paměti 

možnost výskytu ‚falešné umírněnosti.‘74  

V mnoha ohledech podobný pohled na volební programy nabízí politolog Pavel 

Šaradín, který považuje programy za jednu z hlavních částí působení politických stran. 

Podle něj hrají významnou roli zejména v již zmíněném ohledu, že prezentují voličům 

názory a postoje strany, a nabízí jim tak možnost stranu, se kterou se nejvíce 

identifikují, podporovat. Šaradín toto označuje jako integrační funkci programů. Na 

druhé straně za dezintegrační funkci považuje v programech obsažené názorové 

vymezování se vůči dalším politickým subjektům napříč politickým spektrem. 

Programy rovněž demonstrují ideologickou a hodnotovou orientaci strany a slovy 

Šaradína jednoduše „napovídají leccos o poctivosti, pečlivosti a nápaditosti jejich 

autorů a v neposlední řadě nám pomáhají odhadnout, jakým způsobem by se mohla 

vyvíjet česká společnost v příštích čtyřech letech.“75 Tak se dostáváme k výhodám, jež 

přináší analýza předvolebních programů výzkumníkovi. Kromě Šaradínem naznačené 

možnosti odhadnout vývoj společnosti v dalších letech, Eibl zdůrazňuje prostou 

                                                 

71 EIBL, Otto. Volební programy, s. 70. 
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skutečnost, že programy jsou zveřejňovány před každými volbami. Výzkumníkovi se 

tak nabízí možnost prostřednictvím analýzy volebních programů sledovat změny 

a posuny, ke kterým na politické scéně dochází, jednak z hlediska ideologických 

a hodnotových posunů, tak i co se týče významu, jež strany přikládají jednotlivým 

tématům. Navíc jsou volební programy zpravidla jednoduše dostupné a jejich analýzu je 

možné provádět i zpětně.76 Programy tak mají jakousi archivační funkci, když 

uchovávají záznamy o tendencích politických stran a událostech minulých.  

V souvislosti s volebními programy se objevují názory, že programy nikdo nečte 

nebo pouze velmi malé procento lidí, jak tvrdí například vysokoškolský pedagog 

Dalibor Vymětal,77 a ty tak hrají čím dále menší roli v rozhodování voličů. V podobném 

duchu hovoří také politoložka Anna Matušková, působící jak v akademické, tak 

praktické sféře oblasti politického marketingu, která zmiňuje, že voliči se často 

rozhodují rychle, nikoliv na základě programů, ale například podle pocitů, jež v nich 

vyvolávají politici, zda jsou jim sympatičtí, mohou se s nimi a jejich názory 

identifikovat nebo naopak.78 V tomto směru je možné zmínit fenomén personalizace 

současné politické komunikace, diskutovaný například Janem Křečkem.79 Personalizací 

rozumíme zvyšující se význam postavení výrazných stranických osobností v rámci 

předvolebních kampaní. Tento proces zachází až tak daleko, že kampaně se stávají 

soubojem stranických lídrů, kteří přebírají pozici volebních programů ve smyslu 

hlavního kritéria, na jehož základě se voliči rozhodují, což může vyústit ve 

výslednou situaci, kterou autor lakonicky popisuje slovy: ‚Kandidát je program.‘80 

Naproti tomu některé zdroje přikládají volebním programům mnohem větší váhu. 

Například Šaradín odkazuje na průzkumy veřejného mínění, přiznejme, že notně 

zastaralé z roku 1996, 1998 a 2002, které ukazují, že respondenti se ve volbách 

rozhodují na prvním místě právě podle volebních programů, na druhém podle principů, 
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které strana prosazuje, a až poté podle osobností na kandidátkách.81 Podobné výsledky 

ovšem přináší i mnohem novější průzkum z roku 2013, z dílny výzkumného oddělení 

skupiny OMG Research. Ten zjišťoval, jaké faktory mají hlavní vliv na rozhodování 

voličů před volbami do PS v roce 2010. Podle jeho výsledků se čtyři z pěti lidí 

rozhodují právě podle obsahu volebního programu, který je tak nejdůležitějším 

faktorem v rozhodování voličů. Až za volebními programy následuje profilace stran (to, 

zda je strana pravicová či levicová), personální složení kandidátek, aktuální aféry stran 

a další faktory.82 Pokud zohledníme výše nastíněné názory na volební programy, nelze 

s naprostou jistotou mluvit o jejich klíčovém významu v období předvolebních 

kampaní, nicméně jsou podstatným produktem činnosti politických stran, prezentují 

priority, stanoviska a postoje kandidujících stran a jejich analýzu lze proto považovat za 

jednoznačně relevantní. 

Vzhledem k tomu, že byly všechny analyzované volební programy dostupné na 

internetu, je vhodné zmínit alespoň základní souvislosti mezi internetem a politickou 

komunikací. Eibl tvrdí, že podobně rychle, jako se internet stal běžnou součástí života, 

minimálně v západních částech světa, si toto nové médium osvojili političtí aktéři ke 

komunikaci s potenciálními voliči. V současnosti tak pravděpodobně neexistuje 

politická strana či uskupení, které by nevyužívalo internet, například formou vlastní 

webové stránky prezentující daný subjekt nejen v průběhu volebních kampaní, jako 

jednoduchý a dostupný nástroj k oslovení občanů a potenciálních voličů. Internet se tak 

stal nedílnou součástí komunikačních strategií v rámci politické komunikace. 

Pochopitelně však nemluvíme pouze o volebních programech uveřejněných na 

internetu, politická komunikace v tomto smyslu má mnohem širší rozpětí. Politický 

obsah se objevuje na nejrůznější místech, ať již na oficiálních webových stránkách 

politických stran, v aplikacích jako YouTube, sociálních sítích typu Facebook, či 

dokonce ve hrách simulujících realitu.83  

Prozkoumejme také postavení problematiky bezpečnosti ve volebních programech 

a jejich vzájemný vztah. Šaradín, ve své knize analyzující programy a výsledky voleb 
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v roce 2002, tvrdí, že bezpečnostní a zahraniční84 politika nepatří ke klíčovým tématům 

předvolebních kampaní, a tak ani ve volebních programech kandidujících stran nehraje 

zásadní roli. Zejména menší strany se ve svých volebních programech těmto oblastem 

příliš nevěnují, nemají pro ně kvalitně rozpracovanou politiku či dokonce diskutované 

problematiky v programech opomíjejí úplně. Svoji roli v této skutečnosti hraje také 

zájem, či lépe řečeno nezájem, občanů o bezpečnostní a zahraniční politiku státu, kteří 

dané oblasti považují zpravidla za nepodstatné a nezajímavé, protože se jednak 

nedotýkají naprosto bezprostředně jejich každodenních životů, jsou do určité míry 

vzdálené a abstraktní, a navíc obvykle přináší praktické výsledky v dlouhodobém 

horizontu.85 

Od roku 2002, kdy Šaradín analyzoval volby, nicméně uplynulo mnoho času, a ještě 

více se změnilo v oblasti bezpečnostní situace, která se destabilizovala, stala 

se nepřehlednější a objevily se nové bezpečnostní hrozby. Podle analýzy výzkumníků 

z Asociace pro mezinárodní otázky (dále jen AMO) se témata bezpečnosti a obrany 

stala v posledních třech letech před volbami do PS 2017 integrální součástí agendy 

politiků a stran z celého politického spektra: „Slova o nutnosti zajistit nebo posílit 

obranu a bezpečnost Česka slyšíme kvůli rusko-ukrajinskému konfliktu a migraci 

v porovnání s obdobím před rokem 2014 neporovnatelně častěji.“86  

Tato práce nemá ambici porovnat, zda se tématu bezpečnosti strany věnují více či 

hlouběji v porovnání s volbami minulými, jak se o to pokouší právě krátká analýza 

AMO, nicméně výše uvedené snad alespoň částečně ilustruje význam, jaký má 

bezpečnost ve volebních programech a jak se tento význam v průběhu let proměňuje. 

                                                 

84 Čtenář by si mohl položit otázku, proč je slučována zahraniční a bezpečnostní politika. Vysvětlení bude 

poskytnuto níže. 
85 ŠARADÍN, Pavel a kol. Volby 2002: Analýza programů a výsledků ve volbách do Poslanecké 

sněmovny, s. 76-77. 
86 AMO. Obranná politika v programech politických stran pro sněmovní volby 2017. AMO – Asociace 

pro mezinárodní otázky. říjen 2017, s. 2. [cit. 2018-03-28]. Dostupné z: http://www.amo.cz/wp-

content/uploads/2017/10/AMO_obranna-politika-v-programech-politickych-stran-pro-snemovni-volby-

2017-1.pdf. 
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2. Metodika výzkumu 

Na výzkumné otázky se snaží předkládaná práce odpovědět ve dvou rovinách, které 

obě reflektují obsah volebních programů jednotlivých stran. První rovinou je analýza 

a prezentace dat založená na kvantitativní obsahové analýze. Ve druhé rovině analýzy je 

užita kvalitativní technika obsahové analýzy za použití analytických nástrojů 

sekuritizační teorie. 

2.1 Metodika CMP 

Pro zodpovězení první výzkumné otázky a zmapování tematické agendy 

bezpečnosti ve volebních programech, bylo třeba zvolit metodu, jež by byla 

nejvhodnější ke zkoumání „politického prostoru“, použijeme-li terminologii Eibla 

a Chytileka.87 Autoři, kromě jiných výzkumných metod a technik, zmiňují obsahovou 

analýzu stranických programů, ať už prováděnou manuálním kódováním či pomocí 

softwaru, jako jednu z často využívaných skupin analýz vhodných právě k možné 

identifikaci struktury politického prostoru.88 Jak podotýkají Procházková a Hloušek, 

tato metoda má několik výhod. Jak již bylo naznačeno výše, jednak jsou stranické 

dokumenty obvykle snadno dostupné, protože volební programy jsou zpravidla volně ke 

stažení na webových stránkách politických stran. Navíc programy reprezentují oficiální 

stanovisko politické strany. Dalším pozitivem metody je možnost zopakovat kódování 

v případě, že jsou ve výzkumu odhaleny nedostatky či nepřesnosti.89 V rámci 

mediálních studií je analýza takového typu nazývána jako zkoumání tematické agendy. 

Slouží k analýze obsahu médií, tedy toho, jakými tématy se zabývají a kolik prostoru 

jim věnují. Ve své tradiční kvantitativní podobě umožňuje zkoumat obsah určitého 

média, komparaci obsahu médií mezi sebou a hledání rozdílů mezi nimi, ale i výzkum 

účinků médií v dlouhodobém horizontu.90 V předkládané práci je zkoumána právě 

                                                 

87 EIBL, Otto; CHYTILEK, Roman. České politické strany v politickém prostoru. Czech Sociological 

Review. [online]. 2011, 47(1), s. 64-65. [cit. 2018-02-20]. ISSN 0038-0288. Dostupné z: 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=781f06e8-9e00-4fac-9ca5-

f14372097548%40sessionmgr4009.  
88 Ibid. s. 66. 
89 PROCHÁZKOVÁ, Iva; HLOUŠEK, Vít. Významnost tématu evropské integrace: obsahová analýza 

programů českých stran pro parlamentní volby 2006 a 2010. European Electoral Studies. [online]. 2013, 

8 (2), s. 116. [cit. 2018-02-20]. ISSN 1801-6545. Dostupné z: 

http://ispo.fss.muni.cz/uploads/EVS/016/EVS_8_2_2.pdf.  
90 TRAMPOTA, Tomáš; VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010, s. 

112-113. ISBN 978-80-7367-683-4. 
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tematická agenda, konkrétně ve vymezené oblasti bezpečnosti, ovšem nikoliv obsahu 

médií, ale obsahu volebních programů politických stran. 

Jednou z konkrétních metod obsahových analýz politických dokumentů, kterou 

Eibl a Chytilek rozebírají, je metodika skupiny CMP.91 Procházková a Hloušek zmiňují, 

že do českého prostředí byla metoda uvedena Zdenkou Manfeldovou a dále 

rozpracována právě Eiblem.92 Cílem samotného projektu je analyzovat preference 

jednotlivých politických stran. CMP ve své databázi disponuje obsahovými analýzami 

více než 1000 volebních programů politických stran z více než 50 zemí, pokrývajících 

období od roku 1945 až po současnost.93 Pro provedení obsahové analýzy poskytuje 

CMP výzkumníkům standardizovanou kódovací knihu94 i manuál95 s přesnými 

instrukcemi, jak volební programy kódovat. Kódovací schéma je složeno z 56 kategorií, 

které jsou členěny do 7 domén (tematických oblastí) – vnější vztahy, svoboda 

a demokracie, politický systém, ekonomika, blahobyt a kvalita života, uspořádání 

společnosti, právo a pořádek, sociální skupiny.96 Metoda CMP spočívá v rozdělení 

politických programů do tzv. kvazi-vět, podle Eibla s Chytilekem „smysluplných 

větných celků (část věty, slovní spojení, část souvětí)“,97 a jejich následném kódování. 

Každá kvazi-věta obsahuje jedno politické sdělení, prohlášení, myšlenku či zprávu. 

Zpravidla strany vyjadřují takové sdělení v jedné větě, pak se tedy tato věta rovná jedné 

kvazi-větě. Nezřídka se však stává, že jedna věta či souvětí obsahují více kvazi-vět. 

Kvazi-věty jsou přiřazovány k jednotlivým kódovacím kategoriím.98 Výsledkem 

                                                 

91 EIBL, Otto; CHYTILEK, Roman. České politické strany v politickém prostoru, s. 66. 
92 PROCHÁZKOVÁ, Iva; HLOUŠEK, Vít. Významnost tématu evropské integrace: obsahová analýza 

programů českých stran pro parlamentní volby 2006 a 2010, s. 116 
93 About. Manifesto Project. [online]. [cit. 2018-02-20]. Dostupné z: https://manifesto-project.wzb.eu/. 
94 VOLKENS, Andrea; LEHMANN, Pola; MATTHIEß, Theres; MERZ, Nicolas; REGEL, Sven; 

WEßSELS, Bernhard. Manifesto Project Dataset – Codebook: Version 2017b. Manifesto Project. 

[online]. Berlín: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), 2017, 31 stran. [cit. 2018-02-

20]. Dostupné z: https://manifesto-
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95 VOLKENS, Andrea; LACEWELL, Onawa; WERNER, Annika. Manifesto Coding Instructions: 5th 

fully revised edition. Manifesto Project. [online]. Únor 2015, 38 stran. [cit. 2018-02-20]. Dostupné z: 

https://manifesto-project.wzb.eu/down/papers/handbook_2014_version_5.pdf.  
96 VOLKENS, Andrea; LEHMANN, Pola; MATTHIEß, Theres; MERZ, Nicolas; REGEL, Sven; 

WEßSELS, Bernhard. Manifesto Project Dataset – Codebook: Version 2017b. Manifesto Project. 

[online]. Berlín: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), 2017, s. 10-21. [cit. 2018-02-

20]. Dostupné z: https://manifesto-

project.wzb.eu/down/data/2017b/codebooks/codebook_MPDataset_MPDS2017b.pdf.  
97 EIBL, Otto; CHYTILEK, Roman. České politické strany v politickém prostoru, s. 66. 
98 VOLKENS, Andrea; LACEWELL, Onawa; WERNER, Annika. Manifesto Coding Instructions: 5th 

fully revised edition, s. 5-6. 
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kódování je počet kvazi-vět (frekvence jejich výskytu) pro jednotlivé kategorie, jimiž 

lze demonstrovat podíl kategorií, ale i domén, na celkovém prostoru programu. 

Metodika CMP byla, v různě modifikované formě, využita například v již 

zmiňované studii Eibla,99 v rámci akademického článku Procházkové a Hlouška 

s názvem Významnost tématu evropské integrace: obsahová analýza programů českých 

stran pro parlamentní volby 2006 a 2010,100 či v několika magisterských101 

a bakalářských102 pracích.  

2.1.1 Limity metody a její modifikace 

Metodika CMP má několik slabin a nedostatků, jež mohou být předmětem 

kritiky. Zřejmě tou hlavní je skutečnost, že přiřazování kvazi-vět ke kategoriím je zcela 

v režii výzkumníka. Ten má roli ztíženou tím, že některé kódovací kategorie jsou si 

obsahově blízké a také tím, že kódované věty programů jsou často nejednoznačné. Stává 

se tedy, že kvazi-věty zapadají do více kategorií či je naopak složité určit, jaké je „jádro 

sdělení“ určité kvazi-věty. Ačkoli manuál CMP se snaží takovým případům předcházet 

a poskytuje podrobná pravidla, jak postupovat, rozhodnutí, do které kategorie je kvazi-

věta zakódována je na především na samotném výzkumníkovi, jeho porozumění textu 

i kontextu, ve kterém se diskutabilní věta nachází. Právě tyto skutečnosti mohou být 

důvodem pro akademickou kritiku a zpochybnění reliability kódovacího procesu, 

potažmo celé analýzy volebních programů prováděné metodikou CMP.103 

 Metodika CMP ani její kódovací kniha ovšem neposkytují zcela ideální nástroj 

k analýze konkrétní zvolené problematiky bezpečnost v předvolební kampani. Kódovací 

kategorie obsažené v kódovacím schématu CMP jsou příliš široké, což neodpovídá 

                                                 

99 EIBL, Otto. Volební programy, s. 69-96. 
100 PROCHÁZKOVÁ, Iva; HLOUŠEK, Vít. Významnost tématu evropské integrace: obsahová analýza 

programů českých stran pro parlamentní volby 2006 a 2010, s. 113-132. 
101 HUDEČKOVÁ, Zuzana. Analýza volebních programů českých politických stran u voleb do 
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103 EIBL, Otto; CHYTILEK, Roman. České politické strany v politickém prostoru, s. 66-67. 
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ambici a snaze této práce o co největší plasticitu získaných výsledků. Bylo tedy nutné 

metodiku mírně poupravit a zároveň vytvořit podrobnější kódovací knihu zaměřenou na 

téma bezpečnosti (a také zahraničních vztahů, jak bude objasněno níže), která reflektuje 

reálie a specifika prostředí české předvolební kampaně do PS 2017.  

Proto byly nejprve podrobně nastudovány jednotlivé volební programy a na 

jejich základě byla vytvořena specificky designovaná kódovací kniha.104 Ta reflektuje 

v podobě kategorií hlavní diskutovaná témata obsažená v programech (jejichž názvy 

a specifikace byly sestavovány i s pomocí kódovacího knihy CMP). Kromě kategorií 

byly vytvořeny rovněž podkategorie zachycující podrobnější politická sdělení 

a stanoviska stran k jednotlivým bezpečnostním tématům. Důvodem pro vytvoření 

podkategorií byla snaha získat plastický obraz tematického zařazení do jednotlivých 

kategorií.105 Výsledná kódovací kniha je tedy dvouúrovňová – skládá se 

z 39 kategorií/témat a příslušných podkategorií. Kategorie/témata lze rámcově dělit do 

čtyř domén – Zahraniční vztahy, Obrana a vnější bezpečnost, Vnitřní bezpečnost a Jiné, 

a jedné doplňkové kategorie – 00. Bez obsahu/Nelze určit.106 Je však třeba upozornit, že 

tyto domény nejsou výlučné a hranice mezi nimi jsou neostré vzhledem 

k výše nastíněným obtížím při dělení bezpečnosti. Některé kategorie jsou obecnějšího 

charakteru, některé jsou podrobnější, rozdělené dále do podkategorií zachycující 

specifické aspekty, politiky či argumenty v dané kategorii. Určité kategorie, u nichž 

byla vnímána polarizace na základě postojů jednotlivých stran k daným tématům, jsou 

po vzoru CMP rozděleny na pozitivní a negativní vyznění (např. Armáda 

a obrana: pozitivní, Armáda a obrana: negativní či Evropská unie: pozitivní, Evropská 

unie: negativní). Jak zdůrazňují Procházková a Hloušek, o důležitosti určitého tématu 

v programu tak vypovídají nejen pozitivní, ale i negativní kategorie.107 Za jednu ze 

slabin vytvořené kódovací knihy je možné označit, podobně jako v případě kódovací 

knihy CMP, obsahovou blízkost konstruovaných kategorií. 

Metodika CMP celkově posloužila zejména jako inspirace, jednak pro tvorbu 

jednotlivých kódovacích kategorií, tak v případě postupu při kódování (např. tvorba 

                                                 

104 Viz Kódovací kniha v Příloze práce. 
105 TRAMPOTA, Tomáš; VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií, s. 112-113. 
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107 PROCHÁZKOVÁ, Iva; HLOUŠEK, Vít. Významnost tématu evropské integrace: obsahová analýza 

programů českých stran pro parlamentní volby 2006 a 2010, s. 116-117. 
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kvazi-vět, přiřazování kódů apod.). Nicméně kromě vytvoření samostatné kódovací 

knihy bylo třeba, v porovnání s metodikou manuálu CMP, přistoupit k několika 

výrazným modifikacím právě i v rámci pravidel kódování. V případě, kdy je jedna 

z kategorií rozdělena do podkategorií, manuál CMP nepřipouští kódovat danou kvazi-

větu do nadřazené kategorie. V takovém případě musí kodér vždy přiřadit kvazi-větu 

k jedné z podkategorií.108 Pro účely této práce bylo přistoupeno k tomu, že pokud kvazi-

věta spadá do určité kategorie, nicméně nelze ji přiřadit k ani jedné z jejích 

podkategorií,109 je přiřazena právě k zastřešující kategorii (např. pouze 9. Armáda 

a obrana: pozitivní). Další úpravu v pravidlech kódování si vyžádala skutečnost, že ve 

snaze získat výsledky s co největší vypovídací hodnotou, se ukázalo nedostatečné 

přiřazovat některým kvazi-větám pouze jeden kód, jak omezuje manuál CMP. Proto 

byla metodika upravena a pro kategorie obecnějšího charakteru obsažené v kódovací 

knize,110 bylo zaznamenáváno také vedlejší téma kvazi-věty (výsledky připojeny 

v podobě kódovacího archu pro vedlejší téma kvazi-vět, připojenému k práce jako 

samostatný soubor), které posloužilo zejména k pozdější identifikaci konkrétních 

hrozeb, které strany v programech zmiňují v rámci analýzy bezpečnostní situace.111  

2.1.2 Zdůvodnění výběru dat 

Při striktním využití CMP metodiky jsou kódovány celé volební programy. Pro 

účely této práce a zmapování tématu bezpečnosti však nebylo nutné, a z prostorových 

důvodů, ani vhodné analyzovat celé programy. Zároveň popsaná komplexnost 

bezpečnosti a nejednoznačnost jejího dělení představovala výzvu i při výběru 

jednotlivých kapitol vhodných k analýze. Původním záměrem bylo analyzovat pouze ty 

kapitoly volebních programů, které se týkají vnější a vnitřní bezpečnosti. Užijeme-li 

terminologii kodaňské školy, primárním cílem práce bylo analyzovat a zjistit jaká 
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https://www.cssd.cz/data/files/program-210x210-seda.pdf. Této kvazi-větě byl přiřazen kód 

32. Popis/analýza bezpečnostní situace/bezpečnostního prostředí, přičemž jako vedlejší téma byly 

zaznamenány kódy 25. Terorismus, 30. Kybernetické hrozby/bezpečnost a 23.1 Migrace/uprchlická krize 

jako hrozba 

https://www.cssd.cz/data/files/program-210x210-seda.pdf
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témata dominují vojenskému a politickému sektoru bezpečnosti. Tyty sektory jsou však 

v současné době úzce spjaty také se sektorem společenským, což lze ilustrovat 

například na tématu migrace a migrační krize. Další sektory bezpečnosti jako jsou 

ekonomický či environmentální112 a odpovídající kapitoly volebních programů jsou tedy 

mimo hlavní oblast zájmu práce. Z toho důvodu nebyly kapitoly zabývající se primárně 

těmito (ekonomickými, environmentálními) tématy podrobeny analýze. V kódovací 

knize jsou nicméně i tyto sektory a oblasti bezpečnosti zahrnuty do kategorie Jiné, 

protože jsou v analyzovaných kapitolách minoritně zmiňovány.  

Dělení na vnitřní a vnější bezpečnost se však při prvotním studiu jednotlivých 

programů ukázalo jako nevyhovující a nedostatečné vzhledem k tomu, že autoři 

volebních programů pochopitelně nedodržují načrtnutá dělení bezpečnosti a analytické 

definice ideálních typů. Řada bezpečnostních témat se objevovala také v kapitolách 

týkajících se primárně zahraniční politiky a mezinárodních vztahů. Což je pochopitelné, 

protože zahraniční politika a vztahy jsou v oblasti zajištění národní bezpečnosti jednou 

ze základních součástí bezpečnostní politiky.113 Z tohoto důvodu byly identifikovány 

a následně analyzovány a kódovány kapitoly programů zabývající se primárně jak 

vnější bezpečností a obranou, vnitřní bezpečností, tak také zahraniční politikou. Tyto 

kapitoly se program od programu liší svými názvy (např. Obrana a bezpečnost/bezpečí, 

Vnější bezpečnost, Vnitřní bezpečnost, Mezinárodní vztahy, Zahraniční 

politika/vztahy). Pokud byla například věnována samostatná kapitola řešení migrační 

vlny (jako v případě programu KDU-ČSL), pak byla tato kapitola rovněž analyzována, 

protože její téma je součástí námi zkoumané problematiky. Nicméně je třeba připustit 

a akceptovat určitou nevýhodu ve výběru kapitol tímto způsobem a v tom, že nebyly 

analyzovány celé programy. Bezpečnostní témata se tak mohla, pravděpodobně 

okrajově, objevovat rovněž v jiných kapitolách než těch, které byly zvoleny k analýze.  

Nabízela by se relevantní námitka, že vzhledem k tomu, že nedošlo ke kódování 

celých programů, pak nelze zjistit, jaký podíl programu věnovala každá strana 

specificky tématu bezpečnosti. To je třeba připustit. Proto byla zvažována varianta 

kódování celých programů, po vzoru CMP. Ta však byla zavržena, protože by bylo 

nutné aplikovat kódovací knihu CMP a jak již bylo naznačeno, ta není dostatečně 

                                                 

112 Do nichž lze zahrnout také bezpečnost energetickou, surovinovou, potravinovou nebo jim vyhradit 

samostatný sektor. 
113 SÍLA, Jiří. Strategické bezpečnostní dokumenty. In: BALABÁN, Miloš; DUCHEK, Jan; STEJSKAL, 

Libor (Eds.). Kapitoly o bezpečnosti. Praha: Karolinum, 2010, s. 95. ISBN 978-80-246-1863-0. 
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zaměřená na bezpečnostní témata, není v daném směru tak podrobná a neodpovídá tak 

ambici práce podrobně zmapovat tematizaci bezpečnosti v předvolební kampani. Proto 

bylo přistoupeno k nikoliv ideálnímu, ale řekněme kompromisnímu řešení, že všechny 

volební programy byly „očištěny” o úvod, závěr, obsah, záhlaví, zápatí včetně číslování 

stránek, a byly porovnány pouze počty znaků včetně mezer zbylých kapitol (týkajících 

se např. zdravotnictví, spravedlnosti, dopravy, kultury, životního prostředí atd.) 

s počtem znaků včetně mezer analyzovaných kapitol týkajících se vnější bezpečností 

a obranou, vnitřní bezpečností a zahraniční politikou. Výsledkem je procentuální 

vyjádření podílu analyzovaných kapitol vzhledem k celkovému rozsahu volebních 

programů. Ačkoli toto řešení nelze považovat za ideální, i vzhledem k přítomnosti 

tématu zahraniční vztahy, jeho vypovídací hodnotu lze označit za přijatelnou. 

Pro analýzu byly použity volební programy pro volby do PSP ČR 2017 těch 

politických stran, které se v celostátním reprezentativním průzkumu volebního 

potenciálu114 agentury Median a Kantar TNS CZ, vypracovaného pro Českou televizi, 

umístily na prvním až desátém místě.115 Vybrány byly programy v jejich plném znění 

(tedy celé programy v nejdelší verzi) dostupné na internetových stránkách kandidujících 

stran.116 Předmětem analýzy jsou tedy vybrané kapitoly následujících programů 

politických stran: 

• Teď nebo nikdy – Program hnutí ANO pro volby do Poslanecké sněmovny 

2017.117 

• Dobrá země pro život – Volební program ČSSD pro volby 2017.118 

• Zodpovědně pro společný domov – Volební program KDU-ČSL pro sněmovní 

volby v roce 2017.119 

                                                 

114 Podle Renaty Týmové, vedoucí výzkumu a analýz České televize: „Výzkum celostátního volebního 

potenciálu ukazuje, kolik procent hlasů by strana mohla získat, pokud by se k ní přiklonili všichni, kteří 

její volbu reálně zvažují a zároveň nevylučují účast u voleb. Hledisko volebního potenciálu tak na rozdíl 

od volebního modelu popisuje realisticky volební situaci nestálých voličů, kteří ještě nejsou rozhodnuti 

pro konkrétní stranu.” In: Parlamentní volby 2017. Česká televize. [online]. [cit. 2018-02-20]. Dostupné 

z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/11966400156-parlamentni-volby-2017/. 
115 Parlamentní volby 2017. Česká televize. [online]. [cit. 2018-02-20]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/11966400156-parlamentni-volby-2017/.  
116 Nebyly analyzovány doplňkové texty či přílohy připojené k programu, to platí i pro případ, že se tyto 

přílohy týkají zkoumaného tématu, např. strana SPD a přílohy programu Zahraniční politika a Česká 

republika – náš bezpečný domov, naše úspěšná budoucnost. 
117 Teď nebo nikdy – Program hnutí ANO pro volby do Poslanecké sněmovny 2017. ANO. [online]. 2017, 

42 stran. [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: https://www.anobudelip.cz/file/edee/2017/09/program-hnuti-ano-

pro-volby-do-poslanecke-snemovny.pdf.  
118 Dobrá země pro život – Volební program ČSSD pro volby 2017. ČSSD. [online]. 2017, 35 stran. [cit. 

2018-02-21]. Dostupné z: https://www.cssd.cz/data/files/program-210x210-seda.pdf.  

http://www.ceskatelevize.cz/porady/11966400156-parlamentni-volby-2017/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11966400156-parlamentni-volby-2017/
https://www.anobudelip.cz/file/edee/2017/09/program-hnuti-ano-pro-volby-do-poslanecke-snemovny.pdf
https://www.anobudelip.cz/file/edee/2017/09/program-hnuti-ano-pro-volby-do-poslanecke-snemovny.pdf
https://www.cssd.cz/data/files/program-210x210-seda.pdf
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• Volební program KSČM pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky 2017.120 

• Silný program pro silné Česko (ODS).121 

• Volební program Černé na bílém pro volby 2017 do Poslanecké sněmovny 

(Pirátská strana).122 

• Volební program SPD.123 

• Volební program 2017 do Poslanecké sněmovny (TOP 09).124 

• Program STAN 2017.125 

• Volební program Zelených – Pro volební období 2017-2021.126 

V zájmu maximální transparentnosti jsou všechny zakódované části programů, 

společně s výsledky kódování v podobě dvou kódovacích archů (hlavní a vedlejší téma 

kvazi-vět), připojeny jako doplňkový soubor práce127 a umístěny rovněž na cloudové 

úložiště.128 

2.2 Sekuritizace 

Zatímco v případě užití metodiky CMP ke zjištění tematizace bezpečnosti 

pohlížíme na volební programy spíše, jak říká Eibl, ‚řečí čísel‘,129 druhá rovina analýzy 

                                                                                                                                               

119 Zodpovědně pro společný domov – Volební program KDU-ČSL pro sněmovní volby v roce 2017. 

KDU-ČSL. [online]. 2017, 29 stran. [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: 

https://www.kdu.cz/getattachment/f3c301fb-b96a-4915-87e4-6ad5713164a3/Volebni-program-2017-

2021.aspx.  
120 Volební program KSČM pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017. 

KSČM. [online]. 2017, 22 stran. [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: 

https://www.kscm.cz/sites/default/files/soubory/Program%20KS%C4%8CM/volebni_program_kscm_pro

_volby_do_ps_pcr_2017.pdf.  
121 Silný program pro silné Česko. ODS. [online]. 2017, 19 stran. [cit. 2018-02-29]. Dostupné z: 

file:///C:/Users/User/Downloads/Program-ODS-2017-web%20(6).pdf.  
122 Volební program Černé na bílém pro volby 2017 do Poslanecké sněmovny. Pirátská strana. [online]. 

2017, 18 stran. [cit. 2018-02-29]. Dostupné z: 

https://www.pirati.cz/assets/pdf/program_cerne_na_bilem.pdf.  
123 Volební program SPD. SPD – Tomio Okamura. [online]. 2017. [cit. 2018-02-29]. Dostupné z: 

http://www.spd.cz/program.  
124 Volební program 2017. TOP 09. [online]. 2017, 46 stran. [cit. 2018-02-29]. Dostupné z: 

https://www.top09.cz/files/soubory/volebni-program-2017-do-poslanecke-snemovny_1717.pdf.  
125 Program STAN 2017. Starostové a nezávislí. 2017, 82 stran. [cit. 2018-02-29]. Dostupné z: 

https://www.starostove-nezavisli.cz/fmfile/0/files/volby17/STAN_program_17_final.pdf.  
126 Volební program Zelených – Pro volební období 2017-2021. Zelení. [online]. 2017, 102 stran. [cit. 

2018-02-29]. Dostupné z: https://www.zeleni.cz/wp-

content/uploads/2017/06/zeleni_volebni_program_2017.pdf.  
127 Umístěný ve Studijním informačním systému UK. 
128 Dropbox. [online]. 2018, [cit. 2018-02-29]. Dostupné z: 

https://www.dropbox.com/sh/fxr3ednxeyy4g4i/AADs4E4FrW4EpXdkBnfkTno5a?dl=0.  
129 EIBL, Otto. Volební programy, s. 87. 

https://www.kdu.cz/getattachment/f3c301fb-b96a-4915-87e4-6ad5713164a3/Volebni-program-2017-2021.aspx
https://www.kdu.cz/getattachment/f3c301fb-b96a-4915-87e4-6ad5713164a3/Volebni-program-2017-2021.aspx
https://www.kscm.cz/sites/default/files/soubory/Program%20KS%C4%8CM/volebni_program_kscm_pro_volby_do_ps_pcr_2017.pdf
https://www.kscm.cz/sites/default/files/soubory/Program%20KS%C4%8CM/volebni_program_kscm_pro_volby_do_ps_pcr_2017.pdf
../../../../../Downloads/Program-ODS-2017-web%20(6).pdf
https://www.pirati.cz/assets/pdf/program_cerne_na_bilem.pdf
http://www.spd.cz/program
https://www.top09.cz/files/soubory/volebni-program-2017-do-poslanecke-snemovny_1717.pdf
https://www.starostove-nezavisli.cz/fmfile/0/files/volby17/STAN_program_17_final.pdf
https://www.zeleni.cz/wp-content/uploads/2017/06/zeleni_volebni_program_2017.pdf
https://www.zeleni.cz/wp-content/uploads/2017/06/zeleni_volebni_program_2017.pdf
https://www.dropbox.com/sh/fxr3ednxeyy4g4i/AADs4E4FrW4EpXdkBnfkTno5a?dl=0
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vychází z kvalitativní obsahové analýzy jednotlivých volebních programů nahlížených 

optikou teorie sekuritizace. Proces sekuritizace je obtížně měřitelný, proto nezjišťujeme 

míru sekuritizace jednotlivých programů, ale zjišťujeme, která témata strany ve svých 

volebních programech prezentují jako hrozby, tedy v jejich případě proběhl 

sekuritizační krok. 

Prakticky veškeré hrozby či rizika zařazené do bezpečnostní agendy jsou 

předmětem sekuritizačního kroku ze strany jednotlivých politických subjektů. Primární 

snahou je analyzovat případy, kdy lze jednoznačně hovořit o sekuritizaci, 

respektive sekuritizačním kroku ve volebních programech sledovaných politických 

stran. Tedy takové, které výslovně označují určitý jev či problematiku jako „existenční 

hrozbu“ – vezmeme-li v úvahu specifika a variabilitu českého jazyka, pak jsou pro 

identifikaci sekuritizačních kroků vyhledávána také další slovní spojení jako například 

„zásadní/významná/vážná (bezpečnostní) hrozba/ohrožení“, „existenční/bezpečnostní 

riziko“ či „zásadní bezpečnostní problém“. Tato slovní spojení jsou vyhledávaná 

nejprve v rámci kapitol o bezpečnosti a zahraničních vztazích, následně také ve zbylém 

obsahu programu. Důvodem pro rozšíření zkoumaného obsahu je snaha předejít tomu, 

že by například v úvodu programu některé ze stran bylo určité téma prezentováno jako 

„zásadní bezpečnostní hrozba“, ale v práci by se tato zmínka neobjevila z toho důvodu, 

že byla obsažena mimo analyzované kapitoly. 

Sekundárně jsou, pouze v kapitolách týkajících se bezpečnosti a zahraničních 

vztahů, vyhledávány pojmy a slovní spojení „hrozba“, „riziko“ či „bezpečnostní 

hrozba/riziko/problém“ a témata s nimi spojená jsou následně rovněž analyzována 

z pohledu teorie sekuritizace kodaňské školy – tedy jaká témata, jevy jsou prezentovány 

politickými stranami jako bezpečnostní hrozby (jsou předmětem sekuritizačního kroku), 

ve vztahu ke komu (referenční objekt – např. ČR či EU a její zájmy, hodnoty) 

a případně rovněž jaké mimořádné prostředky a zvláštní opatření jsou stranami 

navrženy ke zvládání těchto hrozeb. V této části analýzy kapitol o bezpečnosti 

a zahraničních vztazích nicméně není kladen absolutní důraz na vyhledávání užitých 

termínů „hrozba“ či „riziko“. Kapitoly jsou analyzovány celé a v úvahu je tedy brán 

rovněž kontext a vyznění prohlášení politických stran v programech. Pokud je například 

členství ČR v určité mezinárodní organizaci (EU, NATO či jiné) označováno jako 

klíčová podmínka pro zajištění existence, bezpečnosti, případně i prosperity, ochrany 

zájmů, hodnot státu, pak lze z takového prohlášení vyvozovat, že ztráta postavení 
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v dané organizaci, poskytovaných garancí či v krajní podobě její opuštění, by 

znamenalo ohrožení státu a jeho zájmů. V podobném duchu lze chápat jevy jako 

terorismus, extremismus, etnické násilí a další, které stranami nemusí být explicitně 

prezentovány jako hrozby, nicméně jejich zařazení do této kategorie je zřejmé. 
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3. Analýza volebních programů pro volby do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR 2017 v oblasti bezpečnosti 

Analytická část má dvě roviny. První rovina představuje výsledky kódování dle 

výše nastíněných pravidel, cílem je zároveň získaná data interpretovat. Nejprve jsou 

představeny celkové výsledky obsahové analýzy pro všechny analyzované kapitoly 

vybraných stran. Následuje představení zjištěných dat pro každou stranu jednotlivě. 

Druhou částí je identifikace hrozeb a analýza sekuritizačních kroků obsažených ve 

volebních programech stran, která postupuje rovněž podle stranického klíče, tedy 

abecedně, dle názvů jednotlivých stran. 

3.1 Tematizace bezpečnosti – kvantitativní analýza volebních 

programů 

Celé programy všech sledovaných politických stran obsahovaly celkem 696 646 

znaků včetně mezer. Vybrané kapitoly, týkající se vnější, vnitřní bezpečnosti 

a zahraničních vztahů obsahovaly celkem 113 028 znaků včetně mezer. To znamená, že 

podíl témat bezpečnosti a zahraničních vztahů pokrýval 16,2 % z celkového rozsahu 

politických programů. V následující tabulce jsou uvedeny rozsahy jednotlivých 

programů i vybraných kapitol pro všechny strany, včetně jejich procentuálního podílu 

na celkovém rozsahu programu. 
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Příloha č. 1: Rozsah programů vs. rozsah analyzovaných kapitol (v počtu znaků včetně mezer) 

(tabulka) 

 Počet znaků 

programu 

Počet znaků analyzovaných 

kapitol (vnější, vnitřní 

bezpečnost, zahraniční 

vztahy) 

Procentuální podíl 

rozsahu kapitol na 

celkovém rozsahu 

programu 

ANO 105 234 15 898 15,1 %130 

ČSSD 52 209 9 368 17,9 % 

KDU-ČSL 33 734 5 234 15,5 % 

KSČM 22 185 3 322 15,0 % 

ODS 30 965 5 674 18,3 % 

PIRÁTI 29 765 5 928 19,9 % 

SPD 15 632 3 883 24,8 % 

STAN 96 731 12 876 13,3 % 

TOP 09 99 913 29 530 29,6 % 

ZELENÍ 210 278 21 315 10,1 % 

CELKEM 696 646 113 028 16,2 % 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018. 

 

Nejvíce prostoru analyzovaným kapitolám o bezpečnosti a zahraničních vztazích 

v poměru k celkovému rozsahu programu věnovala strana TOP 09 (29,6 %), 

následovaná hnutím SPD (24,8 %) a Pirátskou stranou (19,9 %). Zejména poměrně 

výrazný podíl bezpečnosti a zahraničních vztahů, okolo 25 % až 30 %, na celkovém 

rozsahu programu TOP 09 a SPD, nekoresponduje s výše uvedeným tvrzením Šaradína, 

že tyto politiky nepatří ke klíčovým v předvolební kampani, a tak ani nehraji 

podstatnější roli ve volebních programech. V tomto ohledu samozřejmě může hrát svoji 

roli také „poptávka“ a zájem občanů o diskutované problematiky s ohledem na aktuální 

dění.  

TOP 09 představila velmi propracovaný program, navíc se dlouhodobě 

prezentuje jako jednoznačně prozápadní a proevropská strana, což odráží i důraz 

programu na doménu Zahraniční vztahy (45,1 %, 107 kvazi-vět), zejména pak 

demokratické směřování zahraniční politiky a ukotvení ČR v EU, NATO i na 

mezinárodní scéně obecně. V programu TOP 09 je navíc zřetelná anti-ruská rétorika, 

kdy je Rusko a jeho agresivní politika vnímáno jako hlavní hrozba pro ČR. Tato 

skutečnost má vliv na prostor věnovaný české obraně a vnější bezpečnosti, konkrétně 

pak rozvoji obranných schopností Armády ČR (dále jen AČR) a upevnění 

a mezinárodní spolupráce v bezpečnostní oblasti.  

                                                 

130 Procentuální hodnoty jsou v celé práci zaokrouhlovány na jedno desetinné místo. V některých 

případech může zaokrouhlování způsobit odchylku ±0,1–0,2 %, tedy že součet jednotlivých 

procentuálních hodnot podílu z celku se nerovná přesně 100 %.  
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Hnutí SPD staví svůj program, kromě jiných témat, na ochraně národních zájmů 

ČR a jeho občanů, obnově demokracie a svobody, negativním vymezování se vůči EU, 

populistickém podporování xenofobních nálad ve společnosti v podobě varování před 

migrací a spojovanými problematikami terorismu a islámského extremismu. Proto příliš 

nepřekvapí, že téměř 25 % programu SPD se vyjadřuje k bezpečnosti a zahraniční 

politice. K této skutečnosti přispívá i to, že program SPD je nejkratší ze všech 

analyzovaných programů. Je třeba zmínit také skutečnost, že na webové stránce 

volebního programu SPD jsou ve formě příloh dostupné dokumenty Česká republika –

 náš bezpečný domov, naše úspěšná budoucnost131 a Zahraniční politika,132 které 

podrobně rozpracovávají bezpečnostní, respektive, zahraniční politiku ČR (podrobněji 

viz podkapitola 3.7 SPD – Tomio Okamura).133 Lze tedy tvrdit, že těžiště politického 

programu SPD je možné hledat právě v agendě bezpečnosti, sekundárně také 

v zahraniční politice.134 

V případě Pirátské strany by mohlo být překvapivé, že věnuje téměř 20 % svého 

programu bezpečnosti a zahraničním vztahům, když ústřední témata Pirátů, alespoň 

podle deklarovaných priorit programu, jsou spíše zkvalitnění státní správy a boj proti 

korupci, odstranění byrokratické zátěže pomocí digitalizace a moderních technologií či 

ochrana svobody obyvatel s důrazem na kybernetickou bezpečnost.135 Podrobnější 

zkoumání programu Pirátů však přineslo jednoduché vysvětlení. Každá 

z prezentovaných tematických kapitol programu Pirátů, kterých je celkem patnáct, je na 

jedné straně dokumentu. Tři námi analyzované kapitoly tedy dávají dohromady právě 

pětinu z celkového rozsahu programu. 

Naopak nejmenší podíl na celkovém programu tvoří analyzované kapitoly 

u strany Zelených (10,1 %), ovšem na druhé straně je rozsah těchto kapitol za TOP 09 

druhý největší ze všech. To je způsobeno i skutečností, že volební program Zelených je 

ze všech analyzovaných programů nejdelší – o polovinu delší než druhý nejdelší 

                                                 

131 Česká republika – náš bezpečný domov, naše úspěšná budoucnost.. SPD – Tomio Okamura. [online]. 

březen 2016, 21 stran. [cit. 2018-03-10]. Dostupné z: 

http://www.spd.cz/uploads/stranky/1/dokumenty/ceska-republika-nas-bezpecny-domov-nase-uspesna-

budoucnost.pdf.  
132 Zahraniční politika. SPD – Tomio Okamura. 9 stran. [cit. 2018-03-10]. [online]. Dostupné z: 

http://www.spd.cz/uploads/stranky/1/dokumenty/zahranicni-politika.pdf.  
133 Tyto dokumenty nicméně nebyly zahrnuty do analýzy, a tedy nebyly kódovány, protože se nejedná o 

samotný volební program hnutí SPD. 
134 Třetím a posledním doplňkovým dokumentem volebního programu SPD je materiál o českém školství. 
135 Volební program Černé na bílém pro volby 2017 do Poslanecké sněmovny. Pirátská strana. [online]. 

2017, s. 3. [cit. 2018-02-29]. Dostupné z: https://www.pirati.cz/assets/pdf/program_cerne_na_bilem.pdf. 

http://www.spd.cz/uploads/stranky/1/dokumenty/ceska-republika-nas-bezpecny-domov-nase-uspesna-budoucnost.pdf
http://www.spd.cz/uploads/stranky/1/dokumenty/ceska-republika-nas-bezpecny-domov-nase-uspesna-budoucnost.pdf
http://www.spd.cz/uploads/stranky/1/dokumenty/ceska-republika-nas-bezpecny-domov-nase-uspesna-budoucnost.pdf
http://www.spd.cz/uploads/stranky/1/dokumenty/ceska-republika-nas-bezpecny-domov-nase-uspesna-budoucnost.pdf
http://www.spd.cz/uploads/stranky/1/dokumenty/ceska-republika-nas-bezpecny-domov-nase-uspesna-budoucnost.pdf
http://www.spd.cz/uploads/stranky/1/dokumenty/zahranicni-politika.pdf
https://www.pirati.cz/assets/pdf/program_cerne_na_bilem.pdf


 40   

 

program z dílny hnutí ANO. Nižší podíl analyzovaných kapitol na celkovém rozsahu 

programu lze vysvětlit tím, že ačkoli se Zelení věnují poměrně podrobně zahraničním 

vztahům, v našem případě doméně Zahraniční vztahy (67,7 %, 113 kvazi-vět) 

a souvisejícím tématům jako členství ČR v EU, ukotvení a hodnotová orientace ČR 

v mezinárodním prostředí, či mezinárodní organizace, dominantní témata agendy 

Zelených je třeba hledat jinde než v problematice bezpečnosti (32,3 %, 54 kvazi-vět). 

Ústřední témata Zelených jsou zejména životní prostředí, dále pak zmíněné zahraniční 

vztahy ČR, energetika, doprava, ekonomika či vzdělávání, věda a výzkumu.  

Celkem byly vybrané kapitoly volebních programů všech relevantních stran 

rozděleny do 976 kvazi-vět. Jak znázorňuje následující graf, v rámci analyzovaných 

kapitol se 43,8 % (427 kvazi-vět) jejich rozsahu věnovalo konstruované doméně 

Zahraniční vztahy, 41,4 % (404 kvazi-vět) Obraně a vnější bezpečnosti, 11 % 

(107 kvazi-vět) pak doméně Vnitřní bezpečnost. 3,4 % (33 kvazi-vět) byla zakódována 

do domény Jiné a u 0,5 % (5 kvazi-vět) nebyl určen obsah. 

 

Příloha č. 2: Zastoupení jednotlivých domén (v procentech) v programech všech sledovaných 

stran (graf) 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018. 

 

Je nutné upozornit na určité faktory ovlivňující dělení do domén, které 

způsobují, že je toto dělení vhodné brát spíše orientačně. Hodnotnější výsledky s vyšší 

výpovědní hodnotou přináší analýza na úrovni kategorií/témat, do nichž jsou domény 

rozděleny. Důvodem je konstrukce jednotlivých kategorií a jejich, v některých 
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případech diskutabilní, příslušnost k daným doménám. Jako příklad lze uvést kategorii 

23. Migrace, migrační krize a azylová politika: negativní a 24. Migrace, migrační krize 

a azylová politika: pozitivní obsažené v kódovací knize. Obě kategorie zahrnují 

podkategorie zachycující jak zahraničně-politické aspekty migrace, např. postoje 

k povinným přerozdělovacím kvótám navržených EU, tak i bezpečnostní aspekty, jako 

je zvýšení ochrany vnějších hranic EU, prevence migrace prostřednictví vojenských 

misí v krizových oblastech či vnímání nelegální migrace jako hrozby. Migrační politika 

ČR navíc spadá primárně pod Ministerstvo vnitra, teoreticky tedy do domény Vnitřní 

bezpečnost. Obě diskutované kategorie ovšem byly zařazeny do domény Obrana 

a vnější bezpečnost s ohledem na skutečnost, že migrace a migrační krize získaly 

v kontextu dnešní situace, zmíněným mezinárodním souvislostem a bezpečnostním 

aspektům, bezpečnostní charakter evokující pocit vnějšího ohrožení. Podobně lze 

hovořit o zařazení dalších kategoriích do jednotlivých domén obsažených v kódovací 

knize.136  

 Jak přehledně ilustruje následující tabulka, pokud zohledníme počet kvazi-vět 

analyzovaných kapitol, pak se nejrozsáhlejší kapitoly (respektive program s největším 

počtem kvazi-vět) nacházely v programu TOP 09 (237 kvazi-vět), dále programu 

Zelených (167 kvazi-vět) a hnutí ANO (142 kvazi-vět). Naproti tomu nejstručnější 

analyzované kapitoly obsahoval program SPD (40 kvazi-vět). Pouze o málo větší pak 

byly kapitoly programu KSČM (42 kvazi-vět) a KDU-ČSL (47 kvazi-vět) a ODS 

(50 kvazi-vět).  

 

 

 

 

 

 

                                                 

136 Např. kategorie 25. Terorismus – primárně spadá oblast boje proti terorismus do oblasti vnitřní 

bezpečnosti státu, ale v současné době je tato hrozba spojovaná především s vnějším ohrožením ze strany 

islámských radikálů přicházejících mezi migranty do Evropy, a proto byla kategorie zařazena do domény 

Obrana a vnější bezpečnost. Kategorie 36. Zpravodajské služby je zařazena do Vnitřní bezpečnosti, 

přestože agenda zpravodajských služeb se z podstatné části týká také vnějších ohrožení ČR. Kategorie 

37. Držení zbraní je zařazena do Vnitřní bezpečnosti, týká se držení zbraní v ČR, ovšem v současném 

kontextu je problematika držení zbraní vnímána rovněž v mezinárodním kontextu s ohledem na směrnici 

omezující držení zbraní prosazovanou EU. 
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Příloha č. 3: Počet kódovaných jednotek (kvazi-vět), rozdělený podle příslušnosti k jednotlivým 

doménám, a jejich podíl na celkovém rozsahu analyzovaných kapitol (tabulka) 

 Zahraniční 

vztahy 

Obrana a 

vnější 

bezpečnost 

Vnitřní 

bezpečnost 

Jiné Bez 

obsahu 

Celkem  

ANO 32 (22,5 %) 78 (55 %) 27 (19 %) 4 (2,8 %) 1 (0,7 %) 142 (100 %) 

ČSSD 36 (45,6 %) 22 (27,8 %) 10 (12,7 %) 9 (11,4 %) 2 (2,5 %) 79 (100 % 

KDU-ČSL 20 (42,6 %) 23 (49 %) 4 (8,5 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 47 (100 %) 

KSČM 16 (38 %) 19 (45,2 %) 7 (16,7 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 42 (100 %)  

ODS 21 (42 %) 20 (40 %) 9 (18 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 50 (100 %) 

PIRÁTI 15 (24,2 %) 22 (35,5 %) 14 (22,6 %) 11 (17,7 %) 0 (0 %) 62 (100 %) 

SPD 18 (45 %) 16 (40 %) 5 (12,5 %) 1 (2,5 %) 0 (0 %) 40 (100 %) 

STAN 49 (44,5 %) 57 (51,8 %) 2 (1,8 %) 0 (0 %) 2 (1,8 %) 110 (100 %) 

TOP 09 107 (45 %) 102 (43 %) 28 (11,8 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 237 (100 %) 

ZELENÍ 113 (67,7 %) 45 (26,9%) 1 (0,6 %) 8 (4,8 %) 0 (0 %) 167 (100 %) 

CELKEM 427 (43,8 %) 404 (41,4 %) 107 (11 %) 33 (3,4 %) 5 (0,5 %)  976 (100 %) 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018. 

 

Pokud sloučíme čistě bezpečnostní domény Obrana a vnější bezpečnost 

a Vnitřní bezpečnost, tak zjistíme, že se na rozsahu analyzovaných kapitol podílely 

52,4 % (511 kvazi-vět). V takovém případě dostane graf znázorňující zastoupení domén 

následující podobu. 

 

Příloha č. 4: Zastoupení sdružených domén bezpečnosti (graf) 

 Zdroj: Vlastní zpracování, 2018.  

 

Tabulka na následující straně zobrazuje výsledky analýzy na úrovni 

kategorií/témat v její podrobnější podobě, tedy počet kvazi-vět jednotlivých 
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kategorií/témat včetně jejich pozitivního a negativního vyznění.137 Z těch dominovala 

kategorie Evropská unie: pozitivní (19,8 %, 193 kvazi-vět). Z bezpečnostních témat 

bylo nejčastěji zastoupeno téma Armáda a obrana: pozitivní (13,9 %, 136 kvazi-vět). 

Z domény Zahraniční vztahy byla rovněž výrazně zastoupena kategorie 

Zahraniční politika/vztahy ČR (9,5 %, 93 kvazi-vět) a téma 

Internacionalismus: pozitivní (6,5 %, 63 kvazi-vět). Z Obrany a vnější bezpečnosti měla 

po Armádě a obraně v pozitivním vyznění největší zastoupení kategorie Migrace, 

migrační krize a azylová politika: negativní (5,8 %, 57 kvazi-vět), následovaná tématem 

Zapojení obyvatel do obrany/zajištění bezpečnosti země, prevence krizových situací 

(3,4 %, 33 kvazi-vět). Z domény Vnitřní bezpečnost bylo nejvíce prostoru věnováno 

kategorii Vnitřní pořádek a bezpečnost: pozitivní (6,6 %, 64 kvazi-vět) a problematice 

Integrovaného záchranného systému (dále jen IZS) (2,3 %, 22 kvazi-vět). 

 

Příloha č. 5: Zastoupení jednotlivých témat (v počtu kvazi-vět a procentech) ve všech 

programech (tabulka) 

Téma Četnost 

výskytu 

Procentuální 

podíl 

1. Zahraniční politika/vztahy ČR 93 9,5 % 

2. Internacionalismus: pozitivní 63 6,5 % 

3. Internacionalismus: negativní 9 0,9 % 

4. Zvláštní vztahy: pozitivní 33 3,4 % 

6. Evropská unie: pozitivní 193 19,8 % 

7. Evropská unie: negativní 22 2,3 % 

8. Popis/analýza zahraničně-politické situace/prostředí  14 1,4 % 

9. Armáda a obrana: pozitivní 136 13,9 % 

10. Armáda a obrana: negativní 6 0,6 % 

11. Obranný a bezpečnostní (zbrojní) průmysl ČR 25 2,6 % 

12. Zapojení obyvatel do obrany/zajištění bezpečnosti země, 

prevence krizových situací 

33 3,4 % 

13. Mezinárodní spolupráce v bezpečnostní oblasti: 

pozitivní 

9 0,9 % 

14. Mezinárodní spolupráce v bezpečnostní oblasti: 

negativní 

1 0,1 % 

15. Spolupráce s OSN v bezpečnostní oblasti: pozitivní 9 0,9 % 

                                                 

137 Je vhodné rovněž zmínit, že tři konstruované kategorie kódovací knihy nebyly vůbec použity 

v procesu kódování volebních programů, resp. žádná z kvazi-vět nebyla do příslušných kategorií 

zakódována. Konkrétně se jedná o kategorie 5. Zvláštní vztahy: negativní, 16. Spolupráce s OSN v 

bezpečnostní oblasti: negativní, 20. Spolupráce v EU v bezpečnostní oblasti: negativní. To samé platí i 

pro řadu podkategorií. Důvodem je především to, že při tvorbě kódovací knihy byla snaha vytvořit co 

nejpodrobnější, ale zároveň do určité míry univerzální, kódovací knihu, kterou by bylo možné využít, při 

možnosti její další modifikace, pro další výzkum v bezpečnostní oblasti. Proto byly ke všem kategoriím 

pozitivního/negativního vyznění vytvořeny také jejich opačné varianty. Konstruované podkategorie zase 

zachycují i specifické aspekty, politiky, argumenty jednotlivých témat, které se v dané oblasti mohou 

teoreticky objevit, nicméně ve vybraných analyzovaných programech a v tomto konkrétním volebním 

období nebyly zmíněny. 
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17. Spolupráce s NATO/USA v bezpečnostní oblasti: 

pozitivní 

12 1,2 % 

18. Spolupráce s NATO/USA v bezpečnostní oblasti: 

negativní 

3 0,3 % 

19. Spolupráce v EU v bezpečnostní oblasti: pozitivní 27 2,8 % 

21. Rusko v bezpečnostní oblasti: pozitivní 1 0,1 % 

22. Rusko v bezpečnostní oblasti: negativní 3 0,3 % 

23. Migrace, migrační krize a azylová politika: negativní 57 5,8 % 

24. Migrace, migrační krize a azylová politika: pozitivní 13 1,3 % 

25. Terorismus 7 0,7 % 

26. Islámský radikalismus/islám jako hrozba 5 0,5 % 

27. Hybridní hrozby138 4 0,4 % 

28. Působení cizí moci, dezinformační kampaně, 

propaganda 

4 0,4 % 

29. Destabilizace/nestabilita, regionální konflikty v 

Evropě/euroatlantickém prostoru a jeho okolí a mocenské 

aspirace států jako hrozba 

9 0,9 % 

30. Kybernetická bezpečnost/hrozby 11 1,1 % 

31. Význam zajištění vnější a vnitřní bezpečnosti a obrany 

ČR, ochrana životních zájmů státu a jeho občanů jako 

priorita/povinnost státu/bezpečnostního systému/politiky 

ČR/AČR 

13 1,3 % 

32. Popis/analýza bezpečnostní situace/bezpečnostního 

prostředí 

16 1,6 % 

33. Vnitřní pořádek a bezpečnost: pozitivní 64 6,6 % 

34. Vnitřní pořádek a bezpečnost: negativní 9 0,9 % 

35. Držení zbraní 7 0,7 % 

36. Zpravodajské služby 5 0,5 % 

37. Integrovaný záchranný systém (IZS) 22 2,3 % 

38. Jiné téma 33 3,4 % 

00. Bez obsahu 5 0,5 % 

Celkem 976 100 % 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018. 

 

Pokud odhlédneme od vyznění témat, tedy zařazení kvazi-vět do pozitivních 

a negativních kategorií, respektive sečteme-li hodnoty obou vyznění pro danou 

kategorii, získáme data, která, jak bylo již výše zmíněno, svědčí o důležitosti určitého 

tématu v programech.139 Jak zobrazuje tabulka níže, výsledky zastoupení jednotlivých 

témat se příliš nezmění v porovnání se zohledněním pozitivním a negativních vyznění 

kategorií. Největší zastoupení si udrželo téma EU (22 %, 215 kvazi-vět), následované 

kategoriemi Armáda a obrana (14,6 %, 142 kvazi-vět) a Zahraniční politika/vztahy ČR 

                                                 

138 Hybridní hrozby a způsob vedení konfliktu v sobě kombinují širokou škálu nástrojů k oslabování 

protivníka, od diplomatického nátlaku, dezinformačních kampaní a propagandy, kybernetických útoků, 

přes aktivity zpravodajských služeb, vyvíjení ekonomického nátlaku, až po použití ozbrojených sil. In: 

Ministerstvo vnitra ČR, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality. Audit národní bezpečnosti. 

Vláda.cz. [online]. Praha, 2016, s. 127-131. [cit. 2018-03-03]. Dostupné z: 

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Audit-narodni-bezpecnosti-20161201.pdf.  

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Audit-narodni-bezpecnosti-20161201.pdf
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(9,5 %, 93 kvazi-vět). Dále se přes 5 % dostala pouze tři témata – Vnitřní pořádek 

a bezpečnost (7,5 %, 73 kvazi-vět,), Internacionalismus (7,4 %, 72 kvazi-vět) 

a Migrace, migrační krize a azylová politika (7,2 %, 70 kvazi-vět). Z čistě 

bezpečnostních témat dále následovalo Zapojení obyvatel do obrany/zajištění 

bezpečnosti země, prevence krizových situací (3,4 %, 33 kvazi-vět), Spolupráce v EU 

v bezpečnostní oblasti (2,8 %, 27 kvazi-vět), kategorie Obranný a bezpečnostní 

(zbrojní) průmysl ČR (2,6 %, 25 kvazi-vět) a problematika IZS (2,3 %, 22 kvazi-vět). 

Další témata se nedostala přes hranici 2 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

139 PROCHÁZKOVÁ, Iva; HLOUŠEK, Vít. Významnost tématu evropské integrace: obsahová analýza 

programů českých stran pro parlamentní volby 2006 a 2010, s. 116-117. 
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Příloha č. 6: Zastoupení jednotlivých témat bez ohledu na pozitivní/negativní vyznění (v počtu 

kvazi-vět a procentech) ve všech programech (tabulka) 

Téma Četnost 

výskytu 

Procentuální 

podíl 

1. Zahraniční politika/vztahy ČR 93 9,5 % 

2./3. Internacionalismus 72 7,4 % 

4. Zvláštní vztahy 33 3,4 % 

6./7. Evropská unie 215 22 % 

8. Popis/analýza zahraničně-politické situace/prostředí  14 1,4 % 

9./10. Armáda a obrana 142 14,6 % 

11. Obranný a bezpečnostní (zbrojní) průmysl ČR 25 2,6 % 

12. Zapojení obyvatel do obrany/zajištění bezpečnosti země, 

prevence krizových situací 

33 3,4 % 

13./14. Mezinárodní spolupráce v bezpečnostní oblasti 10 1 % 

15./16 Spolupráce s OSN v bezpečnostní oblasti 9 0,9 % 

17./18. Spolupráce s NATO/USA v bezpečnostní oblasti 15 1,5 % 

19./20. Spolupráce v EU v bezpečnostní oblasti 27 2,8 % 

21./22. Rusko v bezpečnostní oblasti 4 0,4 % 

23./24. Migrace, migrační krize a azylová politika 70 7,2 % 

25. Terorismus 7 0,7 % 

26. Islámský radikalismus/islám jako hrozba 5 0,5 % 

27. Hybridní hrozby 4 0,4 % 

28. Působení cizí moci, dezinformační kampaně, 

propaganda 

4 0,4 % 

29. Destabilizace/nestabilita, regionální konflikty v 

Evropě/euroatlantickém prostoru a jeho okolí a mocenské 

aspirace států jako hrozba 

9 0,9 % 

30. Kybernetická bezpečnost/hrozby 11 1,1 % 

31. Význam zajištění vnější a vnitřní bezpečnosti a obrany 

ČR, ochrana životních zájmů státu a jeho občanů jako 

priorita/povinnost státu/bezpečnostního systému/politiky 

ČR/AČR 

13 1,3 % 

32. Popis/analýza bezpečnostní situace/bezpečnostního 

prostředí 

16 1,6 % 

33./34. Vnitřní pořádek a bezpečnost 73 7,5 % 

35. Držení zbraní 7 0,7 % 

36. Zpravodajské služby 5 0,5 % 

37. Integrovaný záchranný systém (IZS) 22 2,3 % 

38. Jiné téma 33 3,4 % 

00. Bez obsahu 5 0,5 % 

Celkem 976 100 % 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018. 

 

Pokusme se sdružovat jednotlivé kategorie do pomyslných „tematických celků“, 

alespoň v případě bezpečnostní agendy. Sečteme-li příslušné kategorie, které se týkají 

mezinárodní spolupráce v bezpečnostní oblasti, ať již s NATO, EU, OSN či dalšími 

aktéry,140 zjistíme, že se dohromady podílely z 8,6 % (84 kvazi-vět) na rozsahu 

                                                 

140 Do tematického celku mezinárodní bezpečnostní spolupráce v bezpečnostní oblasti byly zahrnuty 

následující kategorie: 13. Mezinárodní spolupráce v bezpečnostní oblasti: pozitivní (9 kvazi-vět), 
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analyzovaných kapitol. Dohromady pak tento tematický celek pokrývá kapitol 

programů všech stran, z čehož je 94 % (79 kvazi-vět) prohlášení pozitivního vyznění. 

Převažuje kategorie Spolupráce v EU v bezpečnostní oblasti (27 kvazi-vět), nejvíce 

akcentovaná stranou Zelených (10 kvazi-vět). Kromě toho se kategorie zahrnuté do 

mezinárodní bezpečnostní spolupráce objevují jako vedlejší téma 31 kvazi-vět.141 

Další tematický celek definujme jako hrozby – ať již pro bezpečnost ČR, jejích 

obyvatel, EU či celého světa. Sečteme-li podíl kategorií a podkategorií týkajících se 

konkrétních hrozeb,142 zjistíme, že se jejich identifikaci či návrhům, jak proti nim 

bojovat, věnovalo 13,4 % rozsahu kapitol (135 kvazi-vět). Okruh lze rozšířit také 

o obecnou kategorii 32. Popis/analýza bezpečnostní situace/bezpečnostního prostředí 

(16 kvazi-vět), ke které byly přiřazovány kvazi-věty, které sice primárně identifikovaly 

hrozby, ovšem spíše ve formě jejich výčtu, a které tak nebylo možné rozdělit do 

jednotlivých kvazi-vět (jednotlivé hrozby pak byly kódovány jako vedlejší téma 

příslušné kvazi-věty). Sečtením všech uvedených kategorií a podkategorií se tematický 

celek týkající se hrozeb a navržených opatření k jejich eliminaci, podílí 15,5 % 

(151 kvazi-vět) na celkovém rozsahu kapitol. Uvedené hrozby byly navíc 

identifikovány jako vedlejší téma v případě 83 kvazi-vět. Z jednotlivých hrozeb 

dominovalo téma Migrace, migrační krize a azylová politika v negativním vyznění 

(57 kvazi-vět, jako vedlejší téma 16 kvazi-vět), konstruované jako vymezení se proti 

uprchlické krizi, vnímané jako nežádoucí proces, ale obsahující i navrhované postupy 

a řešení, jak se s krizí vypořádat. Překvapí nízké zastoupení témat terorismus (7 kvazi-

                                                                                                                                               

14. Mezinárodní spolupráce v bezpečnostní oblasti: negativní (1 kvazi-věta), 15. Spolupráce s OSN 

v bezpečnostní oblasti: pozitivní (9 kvazi-vět), 17. Spolupráce s NATO/USA v bezpečnostní 

oblasti: pozitivní (12 kvazi-vět), 18. Spolupráce s NATO/USA v bezpečnostní oblasti: negativní (3 kvazi-

věty), 19. Spolupráce v EU v bezpečnostní oblasti: pozitivní (27 kvazi-vět), 20. Rusko v bezpečnostní 

oblasti: pozitivní (1 kvazi-věta) a 22. Rusko v bezpečnostní oblasti: negativní (3 kvazi-věty). K daným 

kategoriím lze teoreticky připočítat také podkategorie 9.4 Obranné plánování, vyzbrojování v souladu se 

spojenci – modernizace AČR v souladu s evropskými státy, EU, NATO (3 kvazi-věty), 9.5 Spojenecké 

vojenské závazky (16 kvazi-vět) a 10.2 Negativní zmínky k (s)plnění spojeneckých, vojenských 

smluvních závazků. 
141 Počet kvazi-vět, u nichž byly dané kategorie/podkategorie zaznamenány jako vedlejší téma, je uváděn 

pouze pro představu a orientaci, není tedy započítáván do celkového procentuálního podílu. 
142 Do tematického celku hrozby byly zahrnuty následující kategorie a podkategorie: 22. Rusko 

v bezpečnostní oblasti: negativní (3 kvazi-věty), 23. Migrace, migrační krize a azylová politika (57 kvazi-

vět), 25. Terorismus (7 kvazi-vět), 26. Islámský radikalismus/islám jako hrozba (5 kvazi-vět), 

27. Hybridní hrozby (4 kvazi-věty), 28. Působení cizí moci, dezinformační kampaně, propaganda 

(4 kvazi-věty), 29. Destabilizace/nestabilita, regionální konflikty v Evropě/euroatlantickém prostoru 

a jeho okolí a mocenské aspirace států jako hrozba (9 kvazi-vět), 30. Kybernetická bezpečnost/hrozby 

(11 kvazi-vět) a případně také pět podkategorií z Vnitřní bezpečnosti a Jiných témat – 33.8 Boj s různými 

formami kriminality (4 kvazi-věty), 33.9 Boj s organizovaným zločinem a korupcí (9 kvazi-věty), 
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vět) a islámský radikalismus (5 kvazi-vět), především s ohledem na řadu nábožensky 

motivovaných teroristických útoků, které se v průběhu několika minulých let odehrály 

v Evropě i ve světě. U terorismu je vysvětlení následující – toto téma převážně nemělo 

v jednotlivých prohlášeních obsažených v programech charakter hlavního tématu, ale 

objevovalo se častěji jako vedlejší téma kvazi-vět. Problematika terorismus tak byla 

jako vedlejší téma zakódována v případě 18 kvazi-vět. To samé platí pro téma 

Kybernetická bezpečnost/hrozby, jež bylo kódováno jako vedlejší téma 17 kvazi-vět. 

Kategorie Islámský radikalismu/islám jako hrozba jednoduše nebyla v programech stran 

kódována častěji (jako vedlejší téma 3 kvazi-vět), objevila se pouze u ANO, KDU-ČSL, 

SPD a TOP 09.  

 

Příloha č. 7: Podíl tematického celku hrozby a příslušných kategorií/podkategorií na celkovém 

rozsahu (tabulka) 

Téma hrozby Četnost 

výskytu jako 

hlavní téma 

Procentuální 

podíl na 

celkovém 

rozsahu (976 

kvazi-vět) 

Četnost 

výskytu 

jako 

vedlejší 

téma 

22. Rusko v bezpečnostní oblasti: negativní 3 0,3 % 4 

23. Migrace, migrační krize a azylová 

politika: negativní 

57 5,8 % 16 

25. Terorismus 7 0,7 % 18 

26. Islámský radikalismus/islám jako 

hrozba 

5 0,8 % 3 

27. Hybridní hrozby 4 0,4 % 4 

28. Působení cizí moci, dezinformační 

kampaně, propaganda 

4 0,4 % 7 

29. Destabilizace/nestabilita, regionální 

konflikty v Evropě/euroatlantickém 

prostoru a jeho okolí a mocenské aspirace 

států jako hrozba 

9 0,9 % 7 

30. Kybernetická bezpečnost/hrozby 11 1,1 % 17 

32. Popis/analýza bezpečnostní 

situace/bezpečnostního prostředí 

16 1,6 % 0 

33.8 Boj s různými formami kriminality 4 0,4 % 2 

33.9 Boj s organizovaným zločinem a 

korupcí 

9 0,9 % 3 

33.10. Represe/prevence extremismu 6 0,6 % 2 

33.11 Boj se sociálním vyloučením 8 0,8 % 0 

38.4 Zbraně hromadného ničení 8 0,8 % 0 

Celkem  151 15,5 % 83 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018. 

 

                                                                                                                                               

33.10 Represe/prevence extremismu (6 kvazi-vět), 33.11 Boj se sociálním vyloučením (8 kvazi-vět) 

a 38.4 Zbraně hromadného ničení (8 kvazi-vět) 
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Kategorie obecnějšího charakteru 8. Popis/analýza zahraničně-politické 

situace/prostředí (1,4 %, 14 kvazi-věta) a 32. Popis/analýza bezpečnostní 

situace/bezpečnostního prostředí (1,6 %, 16 kvazi-vět), které byly konstruovány 

s ohledem na tendenci stran věnovat část svých volebních programů nástinu, případně 

analýze, současných bezpečnostních ohrožení či vývoji mezinárodní situace,143 byly 

dohromady přiřazeny ke 3 % analyzovaného rozsahu (30 kvazi-vět). Analýza 

zahraničně-politické situace se objevila pouze u TOP 09 (10 kvazi-vět) a STAN 

(4 kvazi-věty). Analýza bezpečnostního prostředí byla zakódována u většího počtu 

stran, nejčastěji opět u TOP 09 (5 kvazi-vět). Obecnějšího charakteru je rovněž 

kategorie 31. Význam zajištění vnější a vnitřní bezpečnosti a obrany ČR, ochrana 

životních zájmů státu a jeho občanů jako priorita/povinnost státu/bezpečnostního 

systému/politiky ČR/AČR (1,5 %, 15 kvazi-vět), do níž byla kódována prohlášení 

a výzvy o nutnosti zajistit bezpečnost státu, například jeho suverenitu, teritoriální 

integritu a politickou nezávislost, nebo bezpečnost a ochranu české společnosti 

a občanů, včetně základních lidských práv, svobod či identity. Nejčastěji byla tato 

kategorie kódována v programu hnutí ANO (5 kvazi-vět). 

Pokud se zaměříme na úroveň jednotlivých podkategorií kódovací knihy, 

největší počet byl přiřazen kódu 6.2 Podpora evropské integrace a aktivní, konstruktivní 

účasti ČR na jejím prohlubování (30,2 % z kategorie EU, 62 kvazi-vět). V pozitivní 

a negativní kategorii Evropská unie (215 kvazi-vět) byla výrazně akcentována také 

prohlášení 6.7 týkající se snahy o konstruktivní reformování a změny ve fungování EU 

(16,3 % z kategorie EU, 35 kvazi-vět). Je tedy patrné, že ačkoli většina stran deklaruje 

podporu prohlubování evropské integrace, panuje přesvědčení, že je nutné pozměnit 

fungování EU s cílem zvýšit její akceschopnost, dosáhnout jejího zefektivnění, omezit 

byrokracii či posílit demokratické principy, legitimitu a důvěryhodnost EU.  

Jako druhá v pořadí následovala s 60 kvazi-větami (42,3 % z kategorie) 

podkategorie 9.1 Udržování či navyšování vojenské síly a operačních schopností 

ozbrojených sil ČR, spadající do kategorie Armáda a obrana (142 kvazi-vět). Tato 

podkategorie byla identifikována minimálně v jednom případě u všech stran, 

s výjimkou Zelených, což deklaruje význam, jenž strany přisuzují AČR a ozbrojeným 

                                                 

143 Je na místě zmínit, že přiřazování do těchto kategorií bylo vždy poslední možností, a tedy byla snaha 

zařadit kvazi-věty do kategorií podrobnějšího charakteru.  
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silám, primárně navyšování vojenských výdajů,144 nutnosti modernizace, dozbrojení, 

rekrutování nových vojáků, budování nových jednotek a útvarů, rozvoji specifických 

vojenských schopností a dalším otázkám souvisejícím s efektivním fungováním 

ozbrojených sil. V rámci tématu Armáda a obrana strany kladly důraz také na 

problematiku efektivity financování, investic, vyzbrojování a transparentnosti zakázek 

v obraně (14 % z kategorie, 19 kvazi-vět), či na adekvátní připravenost bezpečnostního 

systému a politiky ČR k zajištění bezpečnosti státu, například ve formě koncepcí, 

strategií a analýz hrozeb (11,8 % z kategorie, 16 kvazi-vět). Ve stejném počtu byla 

zastoupena podkategorie 9.5 Spojenecké vojenské závazky, zahrnující deklaraci vydávat 

2 % HDP na obranu, a tedy plnění Aliančního slibu, ale i prohlášení o nutnosti plnit jiné 

spojenecké vojenské závazky, ať již v NATO či EU, a také v obecnější rovině být 

spolehlivým vojenským partnerem našich spojenců. S AČR také bezprostředně souvisí 

podkategorie 12.2 Aktivní a dobrovolné zálohy (8 kvazi-vět), zahrnutá do kategorie 

Zapojení obyvatel do obrany/zajištění bezpečnosti země, prevence krizových situací.  

Kromě již diskutovaných podkategorií bylo minimálně 20 kvazi-vět, tedy více 

než 2 % z celkového počtu kvazi-vět, přiřazeno následujícím podkategoriím, které se, 

vyjma první, vztahují k bezpečnostní agendě: 1.5 Podpora a ochrana demokracie, 

základních lidských práv a svobod, práv menšin a principů právního státu (21 kvazi-

vět), jako jednoho z pilířů, na nichž by měla stát česká zahraniční politika, dále 

19.2 Udržování či prohlubování evropské obranné a bezpečnostní spolupráce 

a zvyšování vojenských schopností EU (23 kvazi-vět), 23.6 Prevence, řešení příčin 

migrace, předcházení konfliktům prostřednictvím rozvojové/humanitární 

pomoci/programů zahraničním zemím a zahraničněpolitické spolupráce (20 kvazi-vět) 

a konečně 37.1 Navýšení podpory, kapacit, finančních zdrojů, modernizace, 

koordinovaného přístupu složek IZS (22 kvazi-vět). 

V následujících podkapitolách jsou prezentovány výsledky analýzy samostatně 

ke každé relevantní politické straně, s prioritním zaměřením na bezpečnostní agendu. 

3.1.1 ANO 2011 

Volební program hnutí ANO s názvem Teď nebo nikdy obsahoval 105 234 

znaků včetně mezer. Jak znázorňuje následující graf, analyzované kapitoly Srozumitelná 

                                                 

144 Pokud strana explicitně zmínila vydávání 2 % HDP na obranu, jak zní Alianční slib, pak bylo 

navyšování výdajů na obranu kódováno do podkategorie 9.5 Spojenecké vojenské závazky. Celkově byla 
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a aktivní zahraniční politika, Vnější bezpečnost a obrana země a Vnitro a vnitřní 

bezpečnost se svým rozsahem 15 898 znaků včetně mezer podílely z 15,1 % na 

celkovém rozsahu programu.  

 

Příloha č. 8: Zastoupení bezpečnosti a zahraničních vztahů v programu ANO (graf) 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018. 

 

 Z analyzovaných kapitol bylo zakódováno celkem 142 kvazi-vět, respektive 

větných celků. Kapitoly programu ANO se z 55 % (78 kvazi-vět) týkaly domény 

Obrana a vnější bezpečnost, z 22,5 % (32 kvazi-vět) domény Zahraniční vztahy, 19 % 

(22 kvazi-vět) bylo věnováno Vnitřní bezpečnosti, 2,8 % (4 kvazi-věty) doméně Jiné 

a 1 % (0,7 % kvazi-věta) Bez obsahu. 

 

                                                                                                                                               

tato podkategorie přiřazena k 16 kvazi-větám a u 3 kvazi-vět identifikována jako vedlejší téma. 
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Příloha č. 9: Zastoupení jednotlivých domén v analyzovaných kapitolách programu ANO (graf) 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018. 

 

V tabulce níže je uveden počet kvazi-vět všech kódovaných kategorií i jejich 

procentuální podíl na celkovém rozsahu kapitol. Z výsledků je patrné, že 

v analyzovaných kapitolách programu ANO jednoznačně dominovalo téma Armáda 

a obrana v pozitivním vyznění (23,2 %,145 33 kvazi-vět, jako vedlejší téma 1 kvazi-

věty). V pozitivním vyznění (21,1 %, 30 kvazi-vět) se z jednotlivých podkategorií 

nejčastěji vyskytovala prohlášení o udržování či navyšování vojenské síly a operačních 

schopností ozbrojených sil ČR (14 kvazi-vět), efektivitě financování, investic, 

vyzbrojování a transparentnosti zakázek v obraně (8 kvazi-vět) a nutnosti plnit 

spojenecké vojenské závazky (5 kvazi-vět). Všechna prohlášení zakódovaná do 

negativního vyznění kategorie (2,1 %, 3 kvazi-věty) se týkala odmítnutí znovuzavedení 

povinné vojenské služby. To ovšem neznamená, že ANO přisuzuje zodpovědnost za 

obranu a zajištění bezpečnosti země pouze ozbrojeným složkám ČR. 5,6 % (8 kvazi-vět, 

jako vedlejší téma 1 kvazi-věty) kapitol je ze strany ANO věnováno tématu Zapojení 

obyvatel do obrany, zajištění bezpečnosti země a prevenci krizových situací, ať už 

formou aktivních a dobrovolných záloh (3 kvazi-věty) nebo posilování informovanosti 

a branné výchovy (2 kvazi-věty). 

                                                 

145 Jak již bylo uvedeno výše, procentuální podíl zohledňuje pouze hlavní téma kvazi-vět. Počet 

prohlášení, u nichž byla kategorie identifikována jako vedlejší téma je uváděn jen pro ilustraci. 
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Na zhruba stejném prostoru v analyzovaných kapitolách programu ANO bylo 

zastoupeno několika témat – jednak IZS (8,5 %, 12 kvazi-vět), dále EU v pozitivním 

vyznění (11 kvazi-vět, 7,7 %), Migrace, migrační krize a azylová politika (7,7 %, 

11 kvazi-vět), a také Vnitřní pořádek a bezpečnost: pozitivní (7 %, 10 kvazi-vět). 

U kategorie IZS všechna prohlášení směřovala k navýšení podpory systému IZS a jeho 

jednotlivých složek. V rámci tématu EU v pozitivním vyznění se více než třetina 

prohlášení týkala jednak podpory prohlubování evropské integrace (4 kvazi-věty), ale 

i prohlášení směřujících ke snaze o konstruktivní reformování a změny ve fungování 

EU (4 kvazi-věty). Co se týče Migrace, migrační krize a azylové politiky v negativním 

vyznění, převažovala prohlášení o nutnosti zvýšit ochranu vnější evropské hranice 

(3 kvazi-věty) nebo ta, týkající se prevence, řešení příčin migrace a potřebě předcházet 

konfliktům prostřednictvím rozvojové a humanitární pomoci (4 kvazi-věty) V kategorii 

Vnitřní pořádek a bezpečnost v pozitivním vyznění se objevovala zejména prohlášení 

o nutnosti snížit administrativní zátěž policie (4 kvazi-věty). 

V bezpečnostní agendě lze výrazněji identifikovat tematický celek mezinárodně-

bezpečnostní spolupráce, jenž se vyskytuje na prostoru 9,9 % (14 kvazi-vět a jako 

vedlejší téma 5 kvazi-vět) kapitol programu. ANO tak podporuje zahraniční angažmá 

AČR ve spojeneckých silách (2,1 %, 3 kvazi-věty), pozitivně vnímá spolupráci 

s NATO, případně USA (1,4 %, 2 kvazi-věty, jako vedlejší téma 3 kvazi-vět), 

v podobném duchu se vyjadřuje rovněž k prohlubování evropské obranné 

a bezpečnostní spolupráce (2,1 %, 3 kvazi-věty) a zdůrazňuje plnění spojeneckých 

závazků i ve formě vydávání 2 % HDP na obranu (5 kvazi-vět). Zajímavé je, že u ANO, 

jako jediné ze sledovaných stran, se objevuje pozitivní vyznění kategorie Rusko 

v bezpečnostní oblasti (0,7 %, 1 kvazi-věta). Hnutí vnímá Rusko jako možného 

partnera, s nímž je možno pracovat na posílení bezpečnosti v Evropě, k čemuž 

v programu uvádí: „V rámci EU budeme usilovat o přípravu její nové strategie pro 

vztahy s Ruskem, s cílem posílit bezpečnostní architekturu v Evropě a umožnit rozvoj 

těchto vztahů.“146 Další tematický celek v analyzovaných kapitolách se týká 

jednotlivých hrozeb. Tomu se věnuje, včetně migrace, 15,5 % (22 kvazi-vět a jako 

vedlejší téma 5 kvazi-vět) kapitol ANO. Kromě popisu bezpečnostní situace (2,1 %, 

                                                 

146 Teď nebo nikdy – Program hnutí ANO pro volby do Poslanecké sněmovny 2017. ANO. [online]. 2017, 

s. 14. [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: https://www.anobudelip.cz/file/edee/2017/09/program-hnuti-ano-

pro-volby-do-poslanecke-snemovny.pdf. 

 

https://www.anobudelip.cz/file/edee/2017/09/program-hnuti-ano-pro-volby-do-poslanecke-snemovny.pdf
https://www.anobudelip.cz/file/edee/2017/09/program-hnuti-ano-pro-volby-do-poslanecke-snemovny.pdf
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3 kvazi-věty) se ANO dotýká Kybernetické bezpečnosti a hrozbám (2,8 %, 4 kvazi-

věty), například zajištění efektivní kybernetické obrany a ochrany ČR (2 kvazi-věty 

v kategorii). Zastoupena je rovněž kategorie Terorismus (2,1 %, 3 kvazi-věty, jako 

vedlejší téma 1 kvazi-věty) a problematika extremismu, ať již jako zakódovaná 

podkategorie Prevence/represe extremismu (1 kvazi-věta) v kategorii Vnitřní pořádek 

a bezpečnost nebo jako vedlejší téma prohlášení spadajícího do podkategorie 

Prevence/represe konkrétně islámského radikalismu/extremismu (jako vedlejší téma 

1 kvazi-věta). U jednoho prohlášení se jako vedlejší téma objevuje destabilizace v okolí 

Evropy. V oblasti zahraničních vztahů jsou výrazněji zastoupeny kategorie Zahraniční 

politika/vztahy ČR (6,3 %, 9 kvazi-vět, jako vedlejší téma 5 kvazi-vět) 

a Internacionalismus v pozitivním vyznění (5,6 %, 8 kvazi-vět, jako vedlejší téma 

1 kvazi-věty).  

 

Příloha č. 10: Zastoupení jednotlivých témat v analyzovaných kapitolách programu ANO 

(tabulka) 

Téma Četnost 

výskytu 

Procentuální 

podíl 

1. Zahraniční politika/vztahy ČR 9 6,3 % 

2. Internacionalismus: pozitivní 8 5,6 % 

4. Zvláštní vztahy: pozitivní 4 2,8 % 

6. Evropská unie: pozitivní 11 7,7 % 

9. Armáda a obrana: pozitivní 30 21,1 % 

10. Armáda a obrana: negativní 3 2,1 % 

11. Obranný a bezpečnostní (zbrojní) průmysl ČR 2 1,4 % 

12. Zapojení obyvatel do obrany/zajištění bezpečnosti země, 

prevence krizových situací 

8 5,6 % 

13. Mezinárodní spolupráce v bezpečnostní oblasti: pozitivní 3 2,1 % 

17. Spolupráce s NATO/USA v bezpečnostní oblasti: 

pozitivní 

2 1,4 % 

19. Spolupráce v EU v bezpečnostní oblasti: pozitivní 3 2,1 % 

21. Rusko v bezpečnostní oblasti: pozitivní 1 0,7 % 

23. Migrace, migrační krize a azylová politika: negativní 11 7,7 % 

25. Terorismus 3 2,1 % 

30. Kybernetická bezpečnost/hrozby 4 2,8 % 

31. Význam zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti a obrany 

ČR 

5 3,5 % 

31. Popis/analýza bezpečnostní situace 3 2,1 % 

33. Vnitřní pořádek a bezpečnost: pozitivní 10 7 % 

35. Držení zbraní 3 2,1 % 

36. Zpravodajské služby 2 1,4 % 

37. Integrovaný záchranný systém (IZS) 12 8,5 % 

38. Jiné 4 2,8 % 

00. Bez obsahu 1 0,7 % 

Celkem 142 100 % 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018. 
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3.1.2 Česká strana sociálně demokratická 

 Z programu ČSSD s názvem Dobrá země pro život byla analyzována kapitola 

Bezpečná a spravedlivá země v srdci Evropy, shrnující postoje ČSSD jak k vnější 

a vnitřní obraně, tak zahraničním vztahům ČR. Kapitola o rozsahu 9368 znaků včetně 

mezer se podílí z 17,9 % na celkovém rozsahu programu, jenž činí 52 209 znaků včetně 

mezer. 

 
Příloha č. 11: Zastoupení bezpečnosti a zahraničních vztahů v programu ČSSD (graf) 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018. 

 

 Kapitola byla rozdělena do 79 kvazi-vět. Co se týče jednotlivých domén, nejvíce 

prostoru bylo věnováno Zahraničním vztahům a to 45,6 % (36 kvazi-vět). Oblast 

Obrana a vnější bezpečnost je zastoupena na 27,8 % (22 kvazi-vět). Doméně Vnitřní 

bezpečnost patří 12,7 % (10 kvazi-vět), Jiné 11,4 % (9 kvazi-vět) a u 2,5 % (2 kvazi-

věty) nebyl určen obsah sdělení. 
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Příloha č. 12: Zastoupení jednotlivých domén v analyzovaných kapitolách programu ČSSD 

(graf) 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018 

 

V tabulce níže jsou prezentovány zakódované kategorie, obsažené ve vybrané 

kapitole programu ČSSD. Z dat vyplývá, že největší pozornost strana poskytla tématu 

EU v jeho pozitivním vyznění (25,3 %, 20 kvazi-vět). Dominantní v této kategorii byla 

prohlášení o ochraně národních zájmů v rámci EU, konkrétně ve vztahu k rovnému 

postavení českých podniků na evropském trhu, snaze zaručit stejnou kvalitu zboží 

a služeb pro všechny členské státy či v souvislosti s tzv. brexitem (5 kvazi-vět). Dále se 

objevovala podpora evropské integrace a účasti ČR na jejím prohlubování (3 kvazi-

věty), podpora a rozvíjení evropské identity, hodnot a principů (4 kvazi-věty) či 

ekonomická témata jako pozitivní zmínky o čerpání peněz z evropských fondů (3 kvazi-

věty) a podmíněná podpora přijetí eura (2 kvazi-věty). 

Kategorie Jiné byla druhou nejčastěji zastoupenou kategorií, a to díky 

prohlášením zakódovaným do podkategorie Právo spravedlnost a pořádek, konkrétně 

týkající se trestní politiky a vězeňské problematiky (11,4 %, 9 kvazi-vět, jako vedlejší 

téma 2 kvazi-vět). Následovala kategorie Vnitřní pořádek a bezpečnost: pozitivní na 

8,9 % kapitoly (7 kvazi-vět), přičemž veškerá pozornost v této kategorii byla věnována 

boji se sociálním vyloučením v ČR, tedy problematice příznačné pro sociálně 

demokratickou stranu. V celém programu se nenachází jakákoli zmínka o policii či 
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bezpečnostních sborech spadajících do kategorie Vnitřní pořádek a bezpečnost.147 

Stejného prostoru – 7,6 % (6 kvazi-vět) – se v programu dostalo jednak kategorii 

Zahraniční vztahy a politika ČR, kde se opět objevuje sociální aspekt, tentokrát 

v podobě ČSSD prosazovaného sociálního pilíře zahraniční politiky ČR (2 kvazi-věty), 

a dále pozitivnímu vyznění kategorie Zvláštní vztahy, v nichž je akcent kladen na 

rozvíjení nadstandardních vztahů se sousedy ČR (3 kvazi-věty). Čtenář programu se 

pravděpodobně pozastaví u konkrétního prohlášení ČSSD z kategorie Zvláštní 

vztahy: „Stejně jako ostatní evropské státy chceme udržovat dobré strategické vztahy 

s globálními velmocemi – USA, Čínou a Ruskem.“148 ČSSD tak dává americko-české 

vazby na úroveň vztahů, jež ČR udržuje jednak s Ruskem, se kterým ČR sdílí 

minimálně negativní historickou zkušenost, ale dokonce s česko-čínskými vztahy, jež 

lze jen stěží objektivně označit jako „strategické“.  

Tématu Migrace, migrační krize a azylová politika je věnováno 6,3 % (5 kvazi-

vět, jako vedlejší téma 1 kvazi-věty) kapitoly. V převažujícím negativním vyznění se 

objevují prohlášení o nutnosti zvýšit ostrahu evropských hranic (2 kvazi-věty), podpora 

preventivních opatření k řešení migrace (1 kvazi-věta), ale i odpor k povinným 

přerozdělovacím kvótám navrženým EU (1 kvazi-věta). 

Kromě migrace se z jednotlivých hrozeb jako jádro prohlášení vyskytuje pouze 

kategorie Destabilizace a regionální konflikty v Evropě, případně euroatlantickém 

prostoru a jeho okolí, a mocenské aspirace států jako hrozba (2,5 %, 2 kvazi-věty) 

a podkategorie Boj se sociálním vyloučením (7 kvazi-vět). Ovšem další hrozby se 

objevují jako vedlejší témata jednotlivých prohlášení, zakódovaných například do 

kategorie Popis či analýza bezpečnostní situace (3,8 %, 3 kvazi-věty). Konkrétně se 

jedná o Terorismus (jako vedlejší téma 3 kvazi-vět), Působení cizí moci, dezinformační 

kampaně a propaganda (jako vedlejší téma 1 kvazi-vět), Kybernetickou bezpečnost či 

hrozby (jako vedlejší téma 2 kvazi-vět), nebo již zmíněnou Migraci či uprchlickou krizi 

jako hrozbu (jako vedlejší téma 1 kvazi-věty). Hrozby se tak objevují na 24 % 

(12 kvazi-vět a jako vedlejší téma 7 kvazi-vět) prostoru kapitoly. 

U ČSSD zaujme poměrně nízké zastoupení tématu Armáda a obrana (5 %, 

4 kvazi-věty). Jako negativní prohlášení o armádě a obraně byla kódována neochota 

plnit spojenecké závazky (1,3 %, 1 kvazi-věta). Ačkoli ČSSD deklaruje záměr 

                                                 

147 Program procházen pomocí vyhledávání slova „policie“ a jeho variací. 
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navyšovat výdaje na obranu, její plány zdaleka nedosahují na 2 % HDP, jak zní 

Alianční slib o výdajích na obranu.  

 

Příloha č. 13: Zastoupení jednotlivých témat v analyzovaných kapitolách programu ČSSD 

(tabulka) 

Téma Četnost 

výskytu 

Procentuální 

podíl 

1. Zahraniční politika/vztahy ČR 6 7,6 % 
2. Internacionalismus: pozitivní 4 5 % 
4. Zvláštní vztahy: pozitivní 6 7,6 % 
6. Evropská unie: pozitivní 20 25,3 % 
9. Armáda a obrana: pozitivní 3 3,8 % 
10. Armáda a obrana: negativní 1 1,3 % 
11. Obranný a bezpečnostní průmysl ČR 2 2,5 % 
17. Spolupráce s NATO/USA v bezpečnostní oblasti: 

pozitivní 
1 1,3 % 

19. Spolupráce v EU v bezpečnostní oblasti: pozitivní 4 5 % 
23. Migrace, migrační krize a azylová politika: negativní 4 5 % 
24. Migrace, migrační krize a azylová politika: pozitivní 1 1,3 % 
29. Destabilizace/nestabilita, regionální konflikty v 

Evropě/euroatlantickém prostoru a jeho okolí a mocenské 

aspirace států jako hrozba 

2 2,5 % 

31. Význam zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti a obrany 

ČR 
1 1,3 % 

32. Popis/analýza bezpečnostní situace 3 3,8 % 
33. Vnitřní pořádek a bezpečnost: pozitivní 7 8,9 % 
37. Integrovaný záchranný systém (IZS) 3 3,8 % 
38. Jiné 9 11,4 % 
00. Bez obsahu 2 2,5 % 
Celkem 79 100 % 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2018. 

3.1.3 KDU-ČSL 

Volební program KDU-ČSL publikovaný pod názvem Zodpovědně pro společný 

domov obsahoval tři kapitoly vhodné k analýze – Obrana a bezpečnost, Zahraniční 

politika, a kapitola Řešení migrační vlny, věnovaná výhradně tématu migrace. Celkově 

program tvoří 33 734 znaků včetně mezer. Analyzované kapitoly mají dohromady 5 234 

znaků včetně mezer, jak znázorňuje následující graf, zaujímají tedy 15,5 % z celkového 

rozsahu programu. 

 

                                                                                                                                               

148 Dobrá země pro život – Volební program ČSSD pro volby 2017. ČSSD. [online]. 2017, s. 27. [cit. 

2018-02-21]. Dostupné z: https://www.cssd.cz/data/files/program-210x210-seda.pdf.  

https://www.cssd.cz/data/files/program-210x210-seda.pdf
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Příloha č. 14: Zastoupení bezpečnosti a zahraničních vztahů v programu KDU-ČSL (graf) 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018. 

 

 Téměř polovina z analyzovaných kapitol byla věnována doméně Obrana a vnější 

bezpečnost (49 %, 23 kvazi-vět). Doména Zahraniční vztahy následovala se 42,6 % 

(20 kvazi-vět). Pouze minoritní část – 8 % (4 kvazi-věty) – se týkala Vnitřní 

bezpečnosti. Domény Jiné a Bez obsahu v programu KDU-ČSL zakódovány nebyly. 

 

 

Příloha č. 15: Zastoupení jednotlivých domén v analyzovaných kapitolách programu KDU-ČSL 

(graf)  

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018. 
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 Analyzované kapitoly programu KDU-ČSL byly rozděleny do 47 kvazi-vět. 

Jednotlivým kategoriím dominovalo téma Evropské unie (19,1 %, 9 kvazi-vět), v němž 

byla naprostá většina prohlášení v pozitivním vyznění (17 %, 8 kvazi-vět). U zřetelně 

proevropské strany zaujme prohlášení zakódované do kategorie EU: negativní (2,1 %, 

1 kvazi-věta). Jedná se odmítnutí rozšiřování EU o určité země, konkrétně pak mimo 

„křesťanský civilizační okruh“, s odkazem na Turecko.149 V míře zastoupení 

následovala kategorie Armáda a obrana v pozitivním vyznění (14,9 %, 7 kvazi-vět) a to 

především výzvy k navýšení vojenské síly ČR prostřednictvím zajištění adekvátních 

personálních kapacit AČR a modernizace její výzbroje (3 kvazi-věty) při efektivním 

alokování finančních zdrojů (2 kvazi-věty). KDU-ČSL klade důraz také na zahraniční 

spolupráci v bezpečnostní oblasti se spojenci ČR. Deklarována je snaha plnit 

spojenecké závazky ve formě vydávání 2 % HDP na obranu (1 kvazi-věta). KDU-ČSL 

se pozitivně vyjadřuje k NATO a USA (8,5 %, 4 kvazi-věty, jako vedlejší téma 1 kvazi-

věty), zejména co se týče zapojení AČR do sil NATO a spojeneckých operací (3 kvazi-

věty), či na evropské úrovni s vizí posilovaní obranné spolupráce EU a zvyšování jejích 

vojenských schopností (6,4 %, 3 kvazi-věty, jako vedlejší téma 1 kvazi-věty). 

Tematický celek zahraničně-bezpečnostní spolupráce ČR tak tvoří 17 % (8 kvazi-vět 

a jako vedlejší téma 2 kvazi-vět) analyzovaných kapitol. Spolupráce na úrovni EU, 

například prostřednictvím dobudování efektivní pohraniční a pobřežní stráže EU ke 

zvýšení ochrany evropské hranice (2 kvazi-věty), je podle KDU-ČSL také základním 

pilířem i v rámci řešení migrační krize (12,8 %, 6 kvazi-vět). Kromě bezpečnostní 

spolupráce se program zaměřuje také na bilaterální vztahy ČR se strategickými spojenci 

(10,6 %, 5 kvazi-vět) – s USA (2 kvazi-věty), Německem (2 kvazi-věty) a státy 

Visegrádské čtyřky (dále jen V4) (1 kvazi-věta). Z kategorie Zahraniční politika/vztahy 

ČR (10,6 %, 5 kvazi-vět) byl největší prostor věnován podpoře demokracie, lidských 

práv a práv menšin (3 kvazi-věty). Relativně malý význam KDU-ČSL přisuzuje tématu 

Vnitřní bezpečnost (8,5 %, 4 kvazi-věty). Hlavním zájmem strany v této oblasti je 

prosazování a podpora politické nezávislosti ozbrojených sborů ČR (2 kvazi-věty).  

                                                 

149 Zodpovědně pro společný domov – Volební program KDU-ČSL pro sněmovní volby v roce 2017. 

KDU-ČSL. [online]. 2017, s. 13. [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: 

https://www.kdu.cz/getattachment/f3c301fb-b96a-4915-87e4-6ad5713164a3/Volebni-program-2017-

2021.aspx. 

https://www.kdu.cz/getattachment/f3c301fb-b96a-4915-87e4-6ad5713164a3/Volebni-program-2017-2021.aspx
https://www.kdu.cz/getattachment/f3c301fb-b96a-4915-87e4-6ad5713164a3/Volebni-program-2017-2021.aspx
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 Z jednotlivých hrozeb bylo jako hlavní téma prohlášení kódováno jen Působení 

cizí moci, dezinformační kampaně, propaganda (4,3 %, 2 kvazi-věty) a podkategorie 

Represe a prevence extremismu (1 kvazi-věta), spadající do Vnitřního pořádku 

a bezpečnosti. Další hrozby byly zmíněny pouze jako vedlejší téma – boj proti 

islámskému extremismu (jako vedlejší téma 1 kvazi-věty) a kategorie Kybernetická 

bezpečnost a hrozby (jako vedlejší téma 1 kvazi-věty). Hrozby se tak objevují v 10,6 % 

(3 kvazi-vět a jako vedlejší téma 2 kvazi-vět) prohlášení KDU-ČSL 

 

Příloha č. 16: Zastoupení jednotlivých témat v analyzovaných kapitolách programu KDU-ČSL 

(tabulka) 

Téma Četnost 

výskytu 

Procentuální 

podíl 

1. Zahraniční politika/vztahy ČR 5 10,6 % 
2. Internacionalismus: pozitivní 1 2,1 % 
4. Zvláštní vztahy: pozitivní 5 10,6 % 
6. Evropská unie: pozitivní 8 17 % 
7. Evropská unie: negativní  1 2,1 % 
9. Armáda a obrana: pozitivní 7 14,9 % 
12. Zapojení obyvatel do obrany/zajištění bezpečnosti země, 

prevence krizových situací 
1 2,1 % 

17. Spolupráce s NATO/USA v bezpečnostní oblasti: 

pozitivní 
4 8,5 % 

19. Spolupráce v EU v bezpečnostní oblasti: pozitivní 3 6,4 % 
23. Migrace, migrační krize a azylová politika: negativní 6 12,8 % 
28. Působení cizí moci, dezinformační kampaně, propaganda 2 4,3 % 
33. Vnitřní pořádek a bezpečnost: pozitivní 4 8,5 % 
Celkem 47 100 % 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2018. 

3.1.4 Komunistická strana Čech a Moravy 

 V případě volebního programu Komunistické strany Čech a Moravy byla 

analyzována pouze kapitola Bezpečnost a mírové soužití o 3 322 znacích včetně mezer, 

prezentující priority strany ve všech oblastech našeho zájmu – vnější a vnitřní obraně, 

i zahraničních vztazích ČR. Jak znázorňuje graf, na celkovém rozsahu programu, jenž 

činí 22 185 znaků včetně mezer, se kapitola podílí z 15 %. 
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Příloha č. 17: Zastoupení bezpečnosti a zahraničních vztahů v programu KSČM (graf) 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018. 

 

 Největší prostor – 45 % – kapitoly zaujímá doména Obrana a vnější bezpečnost 

(19 kvazi-vět), za níž následují Zahraniční vztahy s 38 % (16 kvazi-vět) a Vnitřní 

bezpečnost na prostoru 16,7 % (7 kvazi-vět). Žádná z kvazi-vět nebyla zakódována jako 

Jiné či Bez obsahu. 

 

Příloha č. 18: Zastoupení jednotlivých domén v analyzovaných kapitolách programu KSČM 

(graf) 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018. 
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Z celkového počtu 42 kvazi-vět, do nichž byla kapitola rozdělena, bylo nejvíce 

zastoupeno téma Internacionalismus (21,4 %, 9 kvazi-vět). Z toho 14,3 % (6 kvazi-vět) 

bylo zakódováno v pozitivním vyznění, z něhož vystupuje především podpora 

mezinárodního postavení OSN a dalších mezinárodních organizací, konkrétně OBSE 

a znovuobnovení její mírotvorné role150 (4 kvazi-věty). V negativním vyznění kategorie 

(7,1 %, 3 kvazi-věty) je reflektována snaha KSČM ochraňovat české zájmy a české 

právo v zahraničních vztazích (2 kvazi-věty). Jako další svým zastoupením 14,3 % 

(6 kvazi-vět) následovala dvě témata – negativní vyznění Migrace, migrační krize 

a azylová politika a Vnitřní pořádek a bezpečnost v pozitivním vyznění. V rámci 

migrace byla nejčastěji kódována podkategorie týkající se preventivních opatření 

k řešení příčin migrace a humanitární pomoci v místech, odkud lidé primárně přichází 

do Evropy (3 kvazi-věty). 

Z dalších kategorií, které byly v kapitole zastoupeny alespoň z 5 %, se objevuje 

téma Zahraniční politika a vztahy ČR (9,5 %, 4 kvazi-věty), v níž převažují prohlášení 

týkající se míru (3 kvazi-věty, jako vedlejší téma 2 kvazi-vět). KSČM tak ve svém 

programu měla v porovnání s ostatními stranami, možná překvapivě, nejčastěji 

zakódovanou podkategorii Mír spadající do kategorie Zahraniční politika a vztahy ČR. 

Další akcentovanou kategorií byly Zvláštní vztahy v pozitivním vyznění (7,1 %, 

3 kvazi-věty), v níž je kladen důraz na dobré vztahy a spolupráci ČR se sousedy 

(2 kvazi-věty). Obdobně zastoupenými tématy byly rovněž kategorie o mezinárodní 

bezpečnostní spolupráci, jednak s OSN v pozitivním vyznění, a také s NATO 

v negativním vyznění. Ty odráží odmítání jakýchkoli mezinárodních vojenských 

operací prováděných bez mandátu OSN a účasti AČR na nich (3 kvazi-věty), 

v souvislosti s NATO pak dlouhodobě konzistentní, negativní postoj KSČM k Alianci 

(2 kvazi-věty), včetně proklamované snahy NATO zrušit. Podle KSČM by o samotném 

členství ČR v NATO, případně vystoupení z jeho vojenských struktur, mělo být 

vypsáno národní referendum.151 Dohromady se tematický celek týkající se 

mezinárodně-bezpečnostní spolupráce, ať již v pozitivním či negativním vyznění, podílí 

na rozsahu kapitoly 21,4 % (9 kvazi-vět).  

                                                 

150 Volební program KSČM pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017. 

KSČM. [online]. 2017, s. 21. [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: 

https://www.kscm.cz/sites/default/files/soubory/Program%20KS%C4%8CM/volebni_program_kscm_pro

_volby_do_ps_pcr_2017.pdf. 
151 Ibid. 

https://www.kscm.cz/sites/default/files/soubory/Program%20KS%C4%8CM/volebni_program_kscm_pro_volby_do_ps_pcr_2017.pdf
https://www.kscm.cz/sites/default/files/soubory/Program%20KS%C4%8CM/volebni_program_kscm_pro_volby_do_ps_pcr_2017.pdf
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Při pohledu na tabulku shrnující zastoupení jednotlivých kategorií zaujme 

marginální zastoupení či rovnou absence určitých témat v programu KSČM. Kategorii 

Armáda a obrana (2,4 %, 1 kvazi-věta,) je věnována minimální pozornost v porovnání 

s ostatními stranami.152 Téma EU v zahraniční oblasti absentuje v analyzované kapitole 

úplně. Evropský kontext se tak objevuje pouze ve vztahu k migraci a odmítnutí 

povinných přerozdělovacích kvót ze strany EU (1 kvazi-věta, jako vedlejší téma 

1 kvazi-věty) a jako výzva k prohloubení bezpečnostní spolupráce evropských států 

(1 kvazi-věta). Hlavním důvodem absence kategorie EU je skutečnost, že evropské 

tematice byl věnován prostor v kapitole Právo, spravedlnost a demokracie, která ovšem 

nebyla předmětem analýzy.153  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

152 Jediná strana, která se tématu Armáda a obrana věnovala ještě méně než KSČM, je strana Zelených, 

u níž je tématu věnováno pouze 1,8 % kapitol (3 kvazi-věty). 
153 Evropské tematice se v této kapitole věnuje 6 kvazi-vět, které by byly zakódovány do kategorie 6. 

Evropská unie: pozitivní. Z podkategorií by dominovala 6.7 Snaha o konstruktivní reformování/změny ve 

fungování EU (5 kvazi-vět), v případě 1 kvazi-věty by byla zastoupena podkategorie 6.4 

Ochrana/prosazování národních zájmů ČR v rámci EU. In: Volební program KSČM pro volby do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017. KSČM. [online]. 2017, s. 17. [cit. 2018-02-28]. 

Dostupné z: 

https://www.kscm.cz/sites/default/files/soubory/Program%20KS%C4%8CM/volebni_program_kscm_pro

_volby_do_ps_pcr_2017.pdf. 

https://www.kscm.cz/sites/default/files/soubory/Program%20KS%C4%8CM/volebni_program_kscm_pro_volby_do_ps_pcr_2017.pdf
https://www.kscm.cz/sites/default/files/soubory/Program%20KS%C4%8CM/volebni_program_kscm_pro_volby_do_ps_pcr_2017.pdf
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Příloha č. 19: Zastoupení jednotlivých témat v analyzovaných kapitolách programu KSČM 

(tabulka) 

Téma Četnost 

výskytu 

Procentuální 

podíl 

1. Zahraniční politika/vztahy ČR 4 9,5 % 

2. Internacionalismus: pozitivní 6 14,3 % 

3. Internacionalismus: negativní 3 7,1 % 

4. Zvláštní vztahy: pozitivní 3 7,1 % 

9. Armáda a obrana: pozitivní 1 2,4 % 

12. Zapojení obyvatel do obrany/zajištění bezpečnosti země, 

prevence krizových situací 
1 2,4 % 

13. Mezinárodní spolupráce v bezpečnostní oblasti: pozitivní 1 2,4 % 

14. Mezinárodní spolupráce v bezpečnostní oblasti: 

negativní 
1 2,4 % 

15. Spolupráce s OSN v bezpečnostní oblasti: pozitivní 3 7,1 % 

18. Spolupráce s NATO v bezpečnostní oblasti: negativní 3 7,1 % 

19. Spolupráce v EU v bezpečnostní oblasti: pozitivní  1 2,4 % 

23. Migrace, migrační krize a azylová politika: negativní 6 14,3 % 

29. Destabilizace/nestabilita, regionální konflikty v 

Evropě/euroatlantickém prostoru a jeho a mocenské 

aspirace států jako hrozba 

1 2,4 % 

32. Popis/analýza bezpečnostní situace 1 2,4 % 

33. Vnitřní pořádek a bezpečnost: pozitivní 6 14,3 % 

37. Integrovaný záchranný systém (IZS) 1 2,4 % 

Celkem  42 100 % 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018. 

3.1.5 Občanská demokratická strana 

 ODS představila pro volby do PSP ČR program s názvem Silný program pro 

silné Česko. Celkový rozsah programu činí 30 965 znaků včetně mezer. K analýze byly 

vybrány dvě kapitoly, jejichž názvy – Vnější a vnitřní bezpečnost, Zahraniční 

a evropská politika – jasně vypovídají o jejich obsahu. Jak znázorňuje následující graf, 

dohromady se tyto kapitoly podílí 18,3 % (5 676 znaků včetně mezer) na celkovém 

rozsahu programu. 
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Příloha č. 20: Zastoupení bezpečnosti a zahraničních vztahů v programu ODS (graf) 

 Zdroj: Vlastní zpracování, 2018. 

 

Co se týče jednotlivých domén, z celkového počtu 50 kvazi-vět kapitol byly 

téměř stejně zastoupeny Zahraniční vztahy (42 %, 21 kvazi-vět) a Obrana a vnější 

bezpečnost (40 %, 20 kvazi-vět). Podstatně méně prostoru ODS věnovala Vnitřní 

bezpečnosti (18 %, 9 kvazi-vět). Do domény Jiné či Bez obsahu nebyla zakódována 

žádná z kvazi-vět. 

 

Příloha č. 21: Zastoupení jednotlivých domén v analyzovaných kapitolách programu ODS (graf) 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018. 
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 Na úrovni jednotlivých kategorií, které jsou znázorněny v tabulce, se ODS 

nejvíce zabývala tématem EU (24 %, 12 kvazi-vět), přičemž 14 % (5 kvazi-vět) z této 

kategorie je v pozitivním vyznění, zbylých 10 % (7 kvazi-vět) v negativním. Polarizace 

v rámci tohoto tématu ilustruje ambivalentní postoj strany k EU, který poměrně přesně 

vystihuje citace z programu: „Nepatříme mezi naivní eurooptimisty ani mezi radikální 

euroskeptiky.“154 ODS tak na jedné straně prezentuje EU pozitivně, když prohlašuje, že 

evropský projekt je zárukou úspěšného rozvoje ČR (1 kvazi-věta), ačkoli z její 

perspektivy je třeba Unii v určitých oblastech reformovat (2 kvazi-věty). Na druhé 

straně se strana k EU vymezuje negativně, když deklaruje odhodlání prosazovat a bránit 

národní zájmy na evropské scéně, například ve vztahu k legislativám navržených 

evropskými úřady, jako jsou povinné přerozdělovací kvóty či směrnice o držení zbraní 

(1 kvazi-věta), nebo přímo zavrhuje prohlubování evropské integrace (3 kvazi-věty), 

požaduje navrácení části kompetencí EU zpět národním státům (1 kvazi-věta) a odmítá 

přijetí eura (1 kvazi-věta), tedy prohloubení integrace v ekonomické oblasti.  

Z bezpečnostní agendy je v kapitolách nejčastěji zastoupeno téma Armáda 

a obrana (14 %, 7 kvazi-vět), v němž se v pozitivním vyznění (12 %, 6 kvazi-vět) 

objevuje podpora pro navýšení vojenské síly ozbrojených sil ČR (3 kvazi-věty) či plán 

na zvýšení výdajů na obranu až na Aliancí požadovaná 2 % HDP (1 kvazi-věta, jako 

vedlejší téma 1 kvazi-věty), které by měly být efektivně alokovány k modernizaci 

armády a navýšení jejích personálních kapacit (2 kvazi-věty). Negativně zakódované 

prohlášení v této kategorii se týká odmítnutí znovuzavedení základní vojenské služby 

(2 %, 1 kvazi-věta). Ačkoli se ODS vyjadřuje proti povinné vojenské službě, 10 % 

(5 kvazi-vět) kapitol analyzovaných kapitol programu ODS jsou prohlášení o významu 

zapojení obyvatel do obrany a zajištění bezpečnosti země, ať už formou přípravných 

kurzů na krizové situace (2 kvazi-věty) či navýšení personálních kapacit aktivních záloh 

AČR (1 kvazi-věta). Z pohledu strany tak nelze v oblasti obrany a bezpečnosti země 

spoléhat pouze na ozbrojené složky, případně IZS (8 %, 4 kvazi-věty), ale je nutné dbát 

na celkovou připravenost obyvatel. Ve vztahu k migraci (8 %, 4 kvazi-věty) ODS 

zastává z větší části negativní postoj, volá po zpřísnění podmínek pro „nevděčné, 

nepřizpůsobivé“ migranty (1 kvazi-věta), slovy ODS pro ty, „kteří nemají úctu k našim 

                                                 

154 Silný program pro silné Česko. ODS. [online]. 2017, s. 11. [cit. 2018-02-29]. Dostupné z: 

file:///C:/Users/User/Downloads/Program-ODS-2017-web%20(6).pdf.  

 

../../../../../Downloads/Program-ODS-2017-web%20(6).pdf
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zákonům, hodnotám a zvykům a jde jim o zneužívání našeho sociálního systému“155 

a zároveň odmítá povinné přerozdělovací kvóty navržené EU a prosazuje pro ČR 

výjimku ze společné evropské azylové a migrační politiky156 (2 kvazi-věty, jako 

vedlejší téma 1 kvazi-věty). V podobném duchu ODS odmítá evropské směrnice 

zpřísňující držení zbraní (2 %, 1 kvazi-věta, jako vedlejší téma 1 kvazi-věty) Tyto 

postoje zapadají do oportunistického přístupu ODS k EU a jejím politikám, kdy ČR 

a její exportní ekonomika profituje z členství v EU, ovšem prioritou strany je vždy 

hájení, z jejího pohledu vnímaných, národních zájmů, které převažuje nad solidaritou 

s evropskými partnery, hledáním konsenzu a kompromisů v rámci většího celku 

v podobě EU. 

 

Příloha č. 22: Zastoupení jednotlivých témat v analyzovaných kapitolách programu ODS 

(tabulka) 

Téma Četnost 

výskytu 

Procentuální 

podíl 

1. Zahraniční politika/vztahy ČR 5 10 % 
2. Internacionalismus: pozitivní 2 4 % 
3. Internacionalismus: negativní 1 2 % 
4. Zvláštní vztahy: pozitivní 1 2 % 
6. Evropská unie: pozitivní 7 14 % 
7. Evropská unie: negativní  5 10 % 
9. Armáda a obrana: pozitivní 6 12 % 
10. Armáda a obrana: negativní  1 2 % 
11. Obranný a bezpečnostní (zbrojní) průmysl 1 2 % 
12. Zapojení obyvatel do obrany/zajištění bezpečnosti země, 

prevence krizových situací 
5 10 % 

23. Migrace, migrační krize a azylová politika: negativní 3 6 % 
24. Migrace, migrační krize a azylová politika: pozitivní 1 2 % 
31. Význam zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti a obrany 

ČR 
3 6 % 

33. Vnitřní pořádek a bezpečnost: pozitivní 3 6 % 
35. Držení zbraní 1 2 % 
36. Zpravodajské služby 1 2 % 
37. Integrovaný záchranný systém (IZS) 4 8 % 
Celkem  50 100 % 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2018. 

3.1.6 Pirátská strana 

 Pirátská strana představila pro volby volební program Černé na bílém. Z jeho 

obsahu byly analyzovány tři kapitoly – Mezinárodní vztahy, Obrana, Vnitro a otevřený 

                                                 

155 Ibid. 
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stát. Ty se svým rozsahem podílí z 19,9 % (5 928 znaků včetně mezer) na celkovém 

rozsahu programu (29 765 znaků včetně mezer). Jak již bylo uvedeno výše, podíl oblastí 

bezpečnosti a zahraničních vztahů na celkovém rozsahu volebního programu Pirátů byl 

třetí největší ze sledovaných stran. 

 
Příloha č. 23: Zastoupení bezpečnosti a zahraničních vztahů v programu Pirátské strany (graf) 

 Zdroj: Vlastní zpracování, 2018. 

 

V analyzovaných kapitolách měla převažující zastoupení doména Obrana 

a vnější bezpečnost (35,5 %, 22 kvazi-vět), následovaná téměř obdobně akcentovanými 

doménami Zahraniční vztahy (24,2 %, 15 kvazi-vět) a Vnitřní bezpečnost (22,6 %, 

14 kvazi-vět). V porovnání s ostatními stranami, byla značná část obsahu zakódována 

do domény Jiné (17,7 %, 11 kvazi-vět). Důvod je prostý – část kapitoly Vnitro 

a otevřený stát se týkala jiných než bezpečnostních či zahraničních témat, konkrétně 

návrhů Pirátů, jak ČR transformovat v otevřený, transparentní stát s kvalitními 

institucemi a státní správou. Argumentem pro zahrnutí této kapitoly do analýzy byly 

především prezentované postoje strany k policii, migrační krizi či držení zbraní. 

U všech prohlášení v kapitolách programu byl určen jejich obsah a příslušná kategorie. 

                                                                                                                                               

156 Ibid. 
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Příloha č. 24: Zastoupení jednotlivých domén v analyzovaných kapitolách programu Pirátské 

strany (graf) 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018. 

 

 Zařazení diskutované kapitoly Vnitro a otevřený stát do analýzy by mohlo 

způsobit i jisté zkreslení při interpretaci výsledků na úrovni jednotlivých kategorií. 

Největší prostor byl totiž v pirátském programu věnován kategorii Jiné (17,7 %, 

11 kvazi-vět, jako vedlejší téma 4 kvazi-vět) a tématu Vnitřní pořádek a bezpečnost 

v pozitivním a negativním vyznění (17,7 %, 11 kvazi-vět, jako vedlejší téma 3 kvazi-

vět), a to i v porovnání s ostatními stranami. Obsah kategorie Jiné již byl objasněn. Při 

bližším zkoumání tématu Vnitřní pořádek a bezpečnost a zakódovaných podkategorií 

zjistíme, že výrazné zastoupení kategorie v rámci kapitoly Vnitro a otevřený stát je 

zapříčiněno především prohlášeními Pirátů, která spadají do jejich protikorupční 

strategie (54,5 % z kategorie, 6 kvazi-vět), v kódovací knize včleněné do podkategorie 

33.9 Boj s organizovaným zločinem a korupcí. Tématem boje proti korupci se ovšem ve 

svých volebních programech zabývají i ostatní strany, převážně však v kapitolách 

týkajících se spravedlnosti, justice, státní správy a podobně, nebo přímo v samostatně 

vyhrazených kapitolách, a nikoliv tedy v rámci kapitol vybraných k analýze.157 Nelze 

tedy v tomto směru zobecňovat a tvrdit, že by se Piráti oproti jiným stranám výrazně 

                                                 

157 Podkategorie 33.9 Boj s organizovaným zločinem a korupcí byla, kromě programu Pirátské strany, 

zakódována pouze u strany TOP 09 (3 kvazi-věty), a dále pak u 3 kvazi-vět jako vedlejší téma (viz 

kódovací arch). 



 71   

 

více věnovali boji proti korupci nebo z širšího pohledu tématu Vnitřního pořádku 

a bezpečnosti. 

Kromě již diskutovaných kategorií měla u Pirátu největší zastoupení pozitivní 

prohlášení o Armádě a obraně na prostoru 12,9 % (8 kvazi-vět). V rámci tohoto tématu 

je kladen důraz zejména na efektivitu financování a transparentnost zakázek v obraně 

(3 kvazi-věty, jako vedlejší téma 2 kvazi-vět). Nicméně podle Pirátů není obrana 

a řešení krizových situací věcí pouze ozbrojených a bezpečnostních sborů ČR, ale je 

třeba v této oblasti věnovat adekvátní pozornost také připravenosti občanů (4,8 %, 

3 kvazi-věty). V bezpečnostní agendě je možné identifikovat tematický celek 

mezinárodní bezpečnostní spolupráce, který dohromady tvoří 9,7 % kapitol (6 kvazi-vět 

a jako vedlejší téma 1 kvazi-věta). Piráti podmiňují vojenské angažmá mimo spojenecké 

prostory, ať už armády české, případně společné evropské armády (Piráti tak, spolu 

s ČSSD, jako jediné dvě strany připouští či podporují její vznik158), mandátem OSN 

(1 kvazi-věta). Kromě toho se strana vyjadřuje ve prospěch prohloubení evropské 

bezpečnostní spolupráce v EU (1 kvazi-věta), rozvoje společných bojových skupin EU 

(1 kvazi-věta), posílení vlivu a zvýšení podílu evropských členů NATO na fungování 

Aliance (1 kvazi-věta), ale i vyzbrojování armády v souladu s evropskými spojenci. 

Důraz na spolupráci evropských států se objevuje rovněž v rámci kategorie Migrace, 

migrační krize a azylová politika: negativní (4,8 %, 3 kvazi-věty) – evropské státy by 

podle Pirátů měly efektivněji spolupracovat na zvýšení ochrany hranic EU (1 kvazi-

věta).159 Tradičnímu tématu Pirátské strany – moderním technologiím a kybernetické 

oblasti je v bezpečnostní agendě věnováno jen 3,2 % prostoru (2 kvazi-věty, jako 

vedlejší téma 2 kvazi-vět), konkrétně se jedná o zajištění efektivní kybernetické obrany 

ČR. 

Z domény Zahraniční vztahy je v programu nejvíce zastoupena kategorie 

Zahraniční politika/vztahy ČR (9,7 %, 6 kvazi-vět), odrážející například prozápadní, 

demokratickou orientaci strany (1 kvazi-věta), ochotu podporovat demokratické proudy 

                                                 

158 Dobrá země pro život – Volební program ČSSD pro volby 2017. ČSSD. [online]. 2017, s. 27. [cit. 

2018-02-21]. Dostupné z: https://www.cssd.cz/data/files/program-210x210-seda.pdf.;  

Volební program Černé na bílém pro volby 2017 do Poslanecké sněmovny. Pirátská strana. [online]. 

2017, s. 10. [cit. 2018-02-29]. Dostupné z: https://www.pirati.cz/assets/pdf/program_cerne_na_bilem.pdf.  
159 V souvislosti s migrací je vhodné uvést, že pro zjištění detailnějšího pohledu Pirátů na migraci, 

program odkazuje na stanovisko strany k migraci Postoj České pirátské strany k vlně uprchlíků (13 344 

znaků včetně mezer), publikovaném v říjnu roku 2015, tedy necelé 2 roky před volbami. In: Postoj České 

strany pirátské vlně uprchlíků. Pirátská strana. [online]. 22. 10. 2015. [cit. 2018-03-28]. Dostupné z: 

https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/stanovisko-k-uprchlikum.html.  

https://www.cssd.cz/data/files/program-210x210-seda.pdf
https://www.pirati.cz/assets/pdf/program_cerne_na_bilem.pdf
https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/stanovisko-k-uprchlikum.html
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v autoritářských zemích (2 kvazi-věty) či antiimperialistické prohlášení vymezující se 

proti vykořisťování chudých zemí ze strany západních zemí (1 kvazi-věta). V kategorii 

Internacionalismus (8 %, 5 kvazi-vět) převažuje negativní vyznění tématu (4,8 %, 

3 kvazi-věty), konkrétně odpor Pirátů k mezinárodním smlouvám typů TTIP (3 kvazi-

věty), jež jsou podle nich netransparentně vyjednávané.160 Tématu EU bylo věnováno 

6,4 % (4 kvazi-věty) rozsahu kapitoly, a přestože pozitivní vyznění (4,8 %, 3 kvazi-

věty) převažuje, i tak je zřetelná jistá nespokojenost s fungováním EU, když Piráti 

předkládají konstruktivní návrhy k reformě Unie (2 kvazi-věty) a trvají na 

rovnoprávném postavení členských států (1 kvazi-věta). Jako negativní prohlášení 

týkající se EU byla zakódována negativní zmínka o přerozdělování evropských dotací 

(1,6 %, 1 kvazi-věta).  

 

Příloha č. 25: Zastoupení jednotlivých témat v analyzovaných kapitolách programu Pirátské 

strany (tabulka) 

Téma Četnost 

výskytu 

Procentuální 

podíl 

1. Zahraniční politika/vztahy ČR 6 9,7 % 
2. Internacionalismus: pozitivní 2 3,2 % 
3. Internacionalismus: negativní 3 4,8 % 
6. Evropská unie: pozitivní 3 4,8 % 
7. Evropská unie: negativní  1 1,6 % 
9. Armáda a obrana: pozitivní 8 12,9 % 
11. Obranný a bezpečnostní (zbrojní) průmysl 1 1,6 % 
12. Zapojení obyvatel do obrany/zajištění bezpečnosti země, 

prevence krizových situací 
3 4,8 % 

15. Spolupráce s OSN v bezpečnostní oblasti: pozitivní 1 1,6 % 
17. Spolupráce s NATO/USA v bezpečnostní oblasti: 

pozitivní 
1 1,6 % 

19. Spolupráce v EU v bezpečnostní oblasti: pozitivní 3 4,8 % 
23. Migrace, migrační krize a azylová politika: negativní 3 4,8 % 
30. Kybernetická bezpečnost/hrozby 2 3,2 % 
33. Vnitřní pořádek a bezpečnost: pozitivní 10 16,1 % 
34. Vnitřní pořádek a bezpečnost: negativní 1 1,6 % 
35. Držení zbraní 2 3,2 % 
36. Zpravodajské služby 1 1,6 % 
38. Jiné 11 17,7 % 
Celkem 62 100 % 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2018. 

 

                                                 

160 Volební program Černé na bílém pro volby 2017 do Poslanecké sněmovny. Pirátská strana. [online]. 

2017, s. 8. [cit. 2018-02-29]. Dostupné z: https://www.pirati.cz/assets/pdf/program_cerne_na_bilem.pdf.  

https://www.pirati.cz/assets/pdf/program_cerne_na_bilem.pdf
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3.1.7 Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura 

Volební program hnutí SPD – Tomio Okamura je specifický tím, že jako jediný 

z analyzovaných programů není ke stažení ve formě samostatného dokumentu, ale je 

dostupný pouze na webových stránkách hnutí, kde pod titulem Volební program SPD 

navazuje na priority strany shrnuté pod názvem Politický program SPD.  

Z volebního programu byly k analýze identifikovány dvě kapitoly, které by bylo 

možné označit spíše za pouhé odstavce textu s nadpisy, do nichž je program členěn. 

Téma vnější a vnitřní bezpečnosti rámcově pokrývá kapitola Ne islámu, ne teroristům. 

Víc je bezpečnost našich občanů. Kapitola Konec diktátu EU. Odejdeme po anglicku. 

prezentuje postoje hnutí k zahraniční politice. Jak znázorňuje graf níže, rozsah obou 

kapitol (3 883 znaků včetně mezer) se na celkovém rozsahu programu (15 632 znaků 

včetně mezer) podílí z 24,8 %. SPD tak, po TOP 09, věnuje bezpečnosti a zahraničním 

vztahům ve svém programu největší prostor.  

Jak již bylo zmíněno výše, na webových stránkách hnutí jsou pod programem ve 

formě příloh dostupné tři další dokumenty, které detailně rozpracovávají postoje 

a návrhy hnutí v oblasti bezpečnosti, zahraničních vztahů a školství ČR. Co se týče 

námi zkoumaných oblastí, bezpečnostní dokument Česká republika – náš bezpečný 

domov, naše úspěšná budoucnost161 obsahuje 44 449 znaků včetně mezer.162 Je třeba 

připustit, že tento dokument je velmi podrobného charakteru, obsahuje detailní analýzu 

bezpečnostního prostředí, v němž se ČR nachází, diskutuje migraci, ozbrojené konflikty 

na Ukrajině a Blízkém východě, mezinárodní bezpečnostní spolupráci ČR s EU či 

představuje dopodrobna rozpracovanou reformu, koncepci i cílový stav AČR. 

Detailnost dokumentu, zejména v oblasti vizí pro AČR, nachází uznání i u výzkumníků 

AMO, kteří však na druhé straně kritizují „diletantismus“ hnutí SPD v jiných 

otázkách: „… např. myšlenka opuštění kolektivní obrany NATO ve prospěch spolupráce 

států Visegrádské skupiny, nebo s dalšími státy, v jejímž rámci bude ČR garantována 

‚okamžitá vojenská pomoc včetně jaderné odvety’ [citace SPD163 – poznámka autora]. 

Zůstává zde otevřená otázka, zda se jedná o návrh na pořízení atomové bomby Polskem 

                                                 

161 Česká republika – náš bezpečný domov, naše úspěšná budoucnost.. SPD – Tomio Okamura. [online]. 

březen 2016, 21 stran. [cit. 2018-03-10]. Dostupné z: 

http://www.spd.cz/uploads/stranky/1/dokumenty/ceska-republika-nas-bezpecny-domov-nase-uspesna-

budoucnost.pdf.  
162 Čistého textu, tedy bez obsahu, zápatí a čísel stránek. 

http://www.spd.cz/uploads/stranky/1/dokumenty/ceska-republika-nas-bezpecny-domov-nase-uspesna-budoucnost.pdf
http://www.spd.cz/uploads/stranky/1/dokumenty/ceska-republika-nas-bezpecny-domov-nase-uspesna-budoucnost.pdf
http://www.spd.cz/uploads/stranky/1/dokumenty/ceska-republika-nas-bezpecny-domov-nase-uspesna-budoucnost.pdf
http://www.spd.cz/uploads/stranky/1/dokumenty/ceska-republika-nas-bezpecny-domov-nase-uspesna-budoucnost.pdf
http://www.spd.cz/uploads/stranky/1/dokumenty/ceska-republika-nas-bezpecny-domov-nase-uspesna-budoucnost.pdf
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nebo o přikrytí Prahy ruským jaderným deštníkem.”164 Podobně jako bezpečnostní 

dokument, také materiál Zahraniční politika,165 jenž obsahuje 23 125 znaků včetně 

mezer, je velmi podrobný. Zabývá se zahraniční politikou ČR, ekonomickou 

a politickou diplomacií, členstvím ČR v EU, jež má z pohledu SPD přesah i do 

bezpečnosti ČR, dále spoluprací a členstvím ČR v NATO, bilaterálními vztahy ČR se 

státy V4, USA, Ruskem, Čínou a dalšími zeměmi nebo analyzuje současný 

blízkovýchodní konflikt a také téma migrace. I tento kratší z obou dokumentů je stále 

téměř o polovinu delší než celý volební program SPD. Publikace těchto obsáhlých 

dokumentů pouze dokládá, jaký význam SPD klade na oblast bezpečnosti 

a zahraničních vztahů ČR. Lze tedy usuzovat, že těžiště volebního programu SPD je 

možné hledat právě v agendě bezpečnosti, sekundárně také v zahraniční politice. 

 

Příloha č. 26: Zastoupení bezpečnosti a zahraničních vztahů v programu SPD – Tomio Okamura 

(graf) 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018. 

                                                                                                                                               

163 Česká republika – náš bezpečný domov, naše úspěšná budoucnost.. SPD – Tomio Okamura. [online]. 

březen 2016, s. 16. [cit. 2018-03-10]. Dostupné z: http://www.spd.cz/uploads/stranky/1/dokumenty/ceska-

republika-nas-bezpecny-domov-nase-uspesna-budoucnost.pdf.  
164 AMO. Obranná politika v programech politických stran pro sněmovní volby 2017. AMO – Asociace 

pro mezinárodní otázky. [online]. říjen 2017, s. 7. [cit. 2018-03-28]. Dostupné z: http://www.amo.cz/wp-

content/uploads/2017/10/AMO_obranna-politika-v-programech-politickych-stran-pro-snemovni-volby-

2017-1.pdf.  
165 Zahraniční politika. SPD – Tomio Okamura. [online]. 9 stran. [cit. 2018-03-10]. Dostupné z: 

http://www.spd.cz/uploads/stranky/1/dokumenty/zahranicni-politika.pdf.  

http://www.spd.cz/uploads/stranky/1/dokumenty/ceska-republika-nas-bezpecny-domov-nase-uspesna-budoucnost.pdf
http://www.spd.cz/uploads/stranky/1/dokumenty/ceska-republika-nas-bezpecny-domov-nase-uspesna-budoucnost.pdf
http://www.spd.cz/uploads/stranky/1/dokumenty/ceska-republika-nas-bezpecny-domov-nase-uspesna-budoucnost.pdf
http://www.amo.cz/wp-content/uploads/2017/10/AMO_obranna-politika-v-programech-politickych-stran-pro-snemovni-volby-2017-1.pdf
http://www.amo.cz/wp-content/uploads/2017/10/AMO_obranna-politika-v-programech-politickych-stran-pro-snemovni-volby-2017-1.pdf
http://www.amo.cz/wp-content/uploads/2017/10/AMO_obranna-politika-v-programech-politickych-stran-pro-snemovni-volby-2017-1.pdf
http://www.spd.cz/uploads/stranky/1/dokumenty/zahranicni-politika.pdf
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V analyzovaných kapitolách programu SPD má největší zastoupení doména 

Zahraniční vztahy (45 %, 18 kvazi-vět), následovaná Obranou a vnější bezpečností 

(40 %, 16 kvazi-vět) a Vnitřní bezpečností (12,5 %, 5 kvazi-vět). Pouze 1 kvazi-věta 

byla zakódována do kategorie Jiné (2,5 %). Všechna prohlášení se podařilo zakódovat. 

Je na místě zmínit, že vybrané kapitoly programu SPD byly tvořeny pouze 40 kvazi-

větami, tedy nejmenším počtem ze všech sledovaných programů. 

 

Příloha č. 27: Zastoupení jednotlivých domén v analyzovaných kapitolách programu SPD – 

Tomio Okamura (graf) 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018. 

 

 Jak znázorňuje tabulka níže, na úrovni kategorií se vybrané kapitoly programu 

SPD s jasnou převahou věnovaly tématu EU v jeho negativním vyznění (37,5 %, 

15 kvazi-vět). Uvnitř této tematiky převažovaly negativní zmínky o evropském 

projektu, který má z pohledu hnutí spíše formu diktatury,166 a členství ČR v EU 

(8 kvazi-vět). SPD proto požaduje zásadní změnu podmínek členství ČR (4 kvazi-věty), 

například obnovení suverenity v rámci legislativní oblasti – hnutí odmítá evropské 

směrnice zpřísňující podmínky držení zbraní (2,5 %, 1 kvazi-věty, jako vedlejší téma 

1 kvazi-věty). V případě neúspěchu vyjednávání o obnovení suverenity je diskutováno 

vyhlášení referenda o vystoupení ČR z EU (3 kvazi-věty, jako vedlejší téma 2 kvazi-

                                                 

166 Volební program SPD. SPD – Tomio Okamura. [online]. 2017. [cit. 2018-02-29]. Dostupné z: 

http://www.spd.cz/program. 

http://www.spd.cz/program
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vět). Vystoupení z EU by z pohledu hnutí bylo kompenzováno úpravou vztahů 

a spoluprací ČR se zeměmi mimo EU (5 %, 2 kvazi-věty).167  

10 % (4 kvazi-věty, jako vedlejší téma 1 kvazi-věty) kapitol se věnovalo tématu 

Armáda a obrana v pozitivním vyznění, zejména nutnosti zvýšit vojenskou sílu AČR 

k obraně ČR (3 kvazi-věty). Objevuje se ovšem také výzva ke znovuzavedení 

základního vojenského výcviku (1 kvazi-věta). S touto výzvou SPD zůstává na politické 

scéně osamoceno, alespoň co se týče sledovaných stran. Tematického celku 

mezinárodní bezpečnostní spolupráce se týká 7,5 % (3 kvazi-věty a jako vedlejší téma 

1 kvazi-věty). Podle SPD je vhodné prohloubit bezpečnostní spolupráci států 

V4 (1 kvazi-věta) a pozitivně přistupuje také k roli OSN v bezpečnostní oblasti. 

Zahraniční angažmá AČR musí být podle hnutí podmíněno mandátem ze strany OSN 

(5 %, 2 kvazi-věty). 

 10 % kapitol obsahuje prohlášení o islámském radikalismu a prezentaci islámu 

jako hrozby (10 %, 4 kvazi-věty). Konkrétně hnutí upozorňuje na probíhající 

„islamizaci naší země pod záminkou multikulturalismu“168 s ohledem na přerozdělovací 

kvóty navržené EU. Tím se dostáváme k tématu migrace v negativním vyznění, jež je 

zastoupeno v 7,5 % (3 kvazi-věty, jako vedlejší téma 2 kvazi-vět) prohlášení, přičemž 

SPD odmítá evropské přerozdělovací kvóty (1 kvazi-věta) a zmiňuje problematiku 

důsledného uplatňování zákonů vůči migrantům (2 kvazi-věty). Z oblasti vnitřní 

bezpečnosti se 5 % (2 kvazi-věty) rozsahu kapitol týká Vnitřního pořádku a bezpečnosti 

v pozitivním vyznění, konkrétně podpory politické nezávislosti policie a orgánů činných 

v trestním řízení (1 kvazi-věta) a boje s kriminalitou (1 kvazi-věta). Stejný prostor SPD 

věnovala navýšení podpory a zdrojů pro složky IZS (5 %, 2 kvazi-věty). Jednotlivé 

kategorie tematického celku hrozby se objevují na prostoru 20 % (8 kvazi-vět a jako 

vedlejší téma 3 kvazi-vět) analyzovaných kapitol SPD. 

 

 

 

 

                                                 

167 Ibid. 
168 Ibid. 
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Příloha č. 28: Zastoupení jednotlivých témat v analyzovaných kapitolách programu SPD –

 Tomio Okamura (tabulka) 

Téma Četnost 

výskytu 

Procentuální 

podíl 

1. Zahraniční politika/vztahy ČR 1 2,5 % 
2. Internacionalismus: pozitivní 2 5 % 
7. Evropská unie: negativní  15 37,5 % 
9. Armáda a obrana: pozitivní 4 10 % 
13. Mezinárodní spolupráce v bezpečnostní oblasti: pozitivní 1 2,5 % 
15. Spolupráce s OSN v bezpečnostní oblasti: pozitivní 2 5 % 
23. Migrace, migrační krize a azylová politika: negativní 3 7,5 % 
26. Islámský radikalismus/islám jako hrozba 4 10 % 
31. Význam zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti a obrany 

ČR 
2 5 % 

33. Vnitřní pořádek a bezpečnost: pozitivní 2 5 % 
35. Držení zbraní 1 2,5 % 
37. Integrovaný záchranný systém (IZS) 2 5 % 
38. Jiné 1 2,5 % 
Celkem 40 100 % 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2018. 

3.1.8 Starostové a nezávislí 

 Starostové a nezávislí představili volební program pod názvem Program STAN 

2017. K analýze byly identifikovány kapitoly Obrana – konec iluzí a Zahraniční 

politika – podmínka bezpečnosti státu. Dohromady se tyto dvě kapitoly na celkovém 

rozsahu programu (96 731 znaků včetně mezer) podílí ze 13,3 % (12 876 znaků včetně 

mezer). Program STAN tak obsahuje druhé nejnižší, za programem strany Zelených, 

zastoupení bezpečnosti a zahraničních vztahů ze všech analyzovaných programů. 

Kromě počtu znaků včetně mezer je ovšem vhodné při porovnání s ostatními programy 

zohlednit také další parametr, a to počet kvazi-vět – analyzované kapitoly programu 

STAN byly tvořeny 110 kvazi-větami, tedy v porovnání s ostatními programy čtvrtým 

nejvyšším počtem (po Zelených, ANO a TOP 09).169 

 

                                                 

169 To znamená, že ač byl podíl zastoupení bezpečnosti a zahraničních vztahů v programu STAN druhý 

nejnižší a strana tedy věnovala více prostoru jiným tématům, v porovnání s ostatními stranami STAN 

představili na počet kvazi-vět čtvrté nejrozsáhlejší kapitoly. 



 78   

 

Příloha č. 29: Zastoupení bezpečnosti a zahraničních vztahů v programu STAN (graf) 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018. 

 V analyzovaných kapitolách převažovala doména Obrana a vnější bezpečnost 

(51,8 %, 57 kvazi-vět). Druhé největší zastoupení měla doména Zahraniční vztahy 

(44,5 %, 49 kvazi-vět). Pouze marginálně se v kapitolách objevily domény Vnitřní 

bezpečnost (1,8 %, 2 kvazi-věty) a Bez obsahu (stejné zastoupení). Do domény Jiné 

nebyla zakódována žádná z kvazi-vět. 

 

Příloha č. 30: Zastoupení jednotlivých domén v analyzovaných kapitolách programu STAN 

(graf) 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018. 
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 Na úrovni jednotlivých kategorií byl největší prostor věnován tématu Armáda 

a obrana v pozitivním vyznění (26,4 %, 29 kvazi-vět, jako vedlejší téma 3 kvazi-vět). 

Jedná se o největší procentuální podíl dané kategorie na celkovém rozsahu 

analyzovaných kapitol v porovnání s programy ostatních stran. Ačkoli se v programech 

TOP 09 a ANO nacházelo více kvazi-vět zakódovaných do kategorie Armáda 

a obrana: pozitivní (46, respektive 30 kvazi-vět), lze tvrdit, že STAN na dané téma 

klade největší důraz v poměru k celkovému rozsahu analyzovaných kapitol. 

V diskutované kategorii se téměř polovina prohlášení týkala nutnosti navyšovat 

vojenskou sílu a operační schopnosti ozbrojených sil ČR (14 kvazi-vět, jako vedlejší 

téma 1 kvazi-věty). Hnutí otevřelo také problematiku vojenského školství (6 kvazi-vět), 

kterou se nezabývala žádná z ostatních sledovaných stran. V kategorii se objevovala 

rovněž prohlášení o přípravě opatření k zajištění bezpečnosti a obrany státu (3 kvazi-

věty, jako vedlejší téma 1 kvazi-věty), o efektivitě a transparentnosti financování 

zakázek v obraně (2 kvazi-věty), nutnosti plnit spojenecké závazky, konkrétně Alianční 

závazek vydávat 2 % HDP na obranu170 (2 kvazi-věty, jako vedlejší téma 1 kvazi-věty) 

či institucionálních změnách v bezpečnostní oblasti (2 kvazi-věty), jako je návrh hnutí 

na vytvoření funkce státního tajemníka pro obranu.171 Poměrně značné zastoupení 

10 % (11 kvazi-vět) v celkovém rozsahu kapitol, společně s programem ODS nejvyšší, 

mělo téma Zapojení obyvatel do obrany a zajištění bezpečnosti země. Prohlášení v této 

kategorii se týkala primárně posilování informovanosti, školení a kurzů krizové 

připravenosti občanů (7 kvazi-vět) či podpory aktivním zálohám (2 kvazi-věty). Co se 

týče tematického celku hrozeb (13,6 %, 15 kvazi-vět a jako vedlejší téma 8 kvazi-vět), 

STAN se ze všech stran věnovali nejvíce kategorii Kybernetická bezpečnost a hrozby, 

konkrétně zajištění efektivní kybernetické obrany ČR (4,5 %, 5 kvazi-vět, jako vedlejší 

téma 1 kvazi-věty). V této souvislosti se objevují jako vedlejší téma také zmínky 

o působení cizí moci, dezinformačních kampaních a propagandě (jako vedlejší téma 

3 kvazi-vět). V programu jsou rovněž zmíněny hybridní hrozby (0,9 %, 1 kvazi-věta, 

jako vedlejší téma 1 kvazi-věty) a kategorie týkající se nestability, regionálních 

konfliktů v Evropě, euroatlantickém prostoru a jeho okolí a mocenské aspirace států 

(1,8 %, 2 kvazi-věty, jako vedlejší téma 1 kvazi-věty). Téma migrace v negativním 

vyznění pokrývá 5,5 % kapitol (6 kvazi-vět, jako vedlejší téma 2 kvazi-vět), přičemž 

                                                 

170 Program STAN 2017. Starostové a nezávislí. [online]. 2017, s. 50-51. [cit. 2018-02-29]. Dostupné z: 

https://www.starostove-nezavisli.cz/fmfile/0/files/volby17/STAN_program_17_final.pdf. 

https://www.starostove-nezavisli.cz/fmfile/0/files/volby17/STAN_program_17_final.pdf
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důraz je kladen zejména na prevenci migrace a předcházení konfliktům prostřednictvím 

rozvojových programů a zahraničně-politické spolupráce (4 kvazi-věty). Při pohledu na 

tabulku shrnující zastoupení jednotlivých kategorií zarazí marginální zastoupení tématu 

Vnitřní pořádek a bezpečnost (1,8 %, 2 kvazi-věty). Negativní prohlášení se týká 

odmítnutí navyšování počtu policistů (0,9 %, 1 kvazi-věta), pozitivní vyznění pak snahy 

snížit administrativní zátěž policie (0,9 %, 1 kvazi-věta). Zcela absentuje téma IZS. Ve 

snaze podat vysvětlení pro tuto skutečnost byly procházeny i další kapitoly programu 

STAN,172 ovšem ukázalo se, že vnitřnímu pořádku a bezpečnosti, konkrétně policii, ani 

IZS, se blíže nevěnují ani ostatní kapitoly programu STAN. Z toho je možné usuzovat, 

že tématům vnitřní bezpečnosti STAN nepřikládají větší význam. 

 Z oblasti zahraničních vztahů STAN akcentují téma EU v pozitivním vyznění 

(21,8 %, 24 kvazi-věty, jako vedlejší téma 2 kvazi-vět). Této kategorii byl po Armádě 

a obraně věnován největší prostor. EU je optikou STAN vnímána jako záruka zajištění 

zájmů a prosperity ČR (1 kvazi-věta, jako vedlejší téma 1 kvazi-věty). Více než 

polovina prohlášení v kategorii se týkala čerpání či přerozdělování peněz z evropských 

fondů (13 kvazi-vět). Strana zároveň prezentovala podporu prohlubování evropské 

integrace a aktivního, konstruktivního členství ČR v EU (5 kvazi-vět). Svoje zastoupení 

ovšem měla také prohlášení o nutnosti reformovat fungování EU (4 kvazi-věty). 15,5 % 

(17 kvazi-vět, jako vedlejší téma 1 kvazi-věty) kapitol bylo zakódováno do kategorie 

Zahraniční politika/vztahy ČR. Téměř polovina prohlášení v této kategorii se týkala 

profesionalizace, institucionálních změn a reforem organizačního uspořádání české 

diplomacie (8 kvazi-vět), což ukazuje na nespokojenost hnutí s praktickou realizací 

české zahraniční politiky. STAN rovněž jasně deklarovali podporu prozápadní orientace 

ČR (3 kvazi-věty, jako vedlejší téma 1 kvazi-věty), prosazování demokracie 

a základních lidských práv ve světě (2 kvazi-věty), ale také mezinárodního obchodu 

a ekonomické diplomacie (2 kvazi-věty). 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

171 Ibid., s. 51. 
172 Procházeny pomocí vyhledávání slov „policie“ „integrovaný záchranný systém“ a jejich variací. 
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Příloha č. 31: Zastoupení jednotlivých témat v analyzovaných kapitolách programu STAN 

(tabulka) 

Téma Četnost 

výskytu 

Procentuální 

podíl 

1. Zahraniční politika/vztahy ČR 17 15,5 % 
2. Internacionalismus: pozitivní 2 1,8 % 
4. Zvláštní vztahy: pozitivní 2 1,8 % 
6. Evropská unie: pozitivní 24 21,8 % 
8. Popis/analýza zahraničně-politické situace/prostředí  4 3,6 % 
9. Armáda a obrana: pozitivní 29 26,4 % 
12. Zapojení obyvatel do obrany/zajištění bezpečnosti země, 

prevence krizových situací 
11 10 % 

13. Mezinárodní spolupráce v bezpečnostní oblasti: pozitivní 2 1,8 % 
23. Migrace, migrační krize a azylová politika: negativní 6 5,5 % 
27. Hybridní hrozby 1 0,9 % 
29. Destabilizace/nestabilita, regionální konflikty v 

Evropě/euroatlantickém prostoru a jeho okolí a mocenské 

aspirace států jako hrozba 

2 1,8 % 

30. Kybernetická bezpečnost/hrozby 5 4,5 % 
32. Popis/analýza bezpečnostní situace/bezpečnostního 

prostředí 
1 0,9 % 

33. Vnitřní pořádek a bezpečnost: pozitivní 1 0,9 % 
34. Vnitřní pořádek a bezpečnost: negativní 1 0,9 % 
00. Bez obsahu 2 1,8 % 
Celkem 110 100 % 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2018. 

3.1.9 TOP 09 

 Strana TOP 09 předložila svůj Volební program 2017 s podtitulem Úspěšná 

země – Odolná společnost. Z programu byla k analýze vybrána pouze jediná kapitola – 

Bezpečí a zahraniční politika. Kapitola je dále členěna do tří podkapitol – Evropská 

unie jsme my, Obrana a armáda, Vnitřní bezpečnost, které prezentují postoje strany ve 

všech oblastech našeho zájmu. Na celkovém rozsahu programu (99 913 znaků včetně 

mezer) se kapitola podílí 29,6 % (29 530 znaků včetně mezer). Ze všech sledovaných 

stran tak právě TOP 09 věnovala ve svém volebním programu nejvíce prostoru 

bezpečnosti a zahraničním vztahům. Strana rovněž představila nejobsáhlejší kapitoly 

(237 kvazi-vět). 
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Příloha č. 32: Zastoupení bezpečnosti a zahraničních vztahů v programu TOP 09 (tabulka) 

 Zdroj: Vlastní zpracování, 2018. 

 

Z jednotlivých domén převažovaly u TOP 09 na zhruba stejném prostoru 

Zahraniční vztahy (45,1 %, 107 kvazi-vět) a Obrana a vnější bezpečnost (43 %, 

102 kvazi-vět). Vnitřní bezpečnosti se věnovalo pouze 12 % (28 kvazi-vět) kapitol. 

Doména Jiné a Bez obsahu se v analyzovaných kapitolách neobjevily. 

 

Příloha č. 33: Zastoupení jednotlivých domén v analyzovaných kapitolách programu TOP 09 

(graf) 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018. 
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 Z jednotlivých kategorií bylo v analyzovaných kapitolách programu TOP 09 

nejčastěji zastoupeno téma EU v pozitivním vyznění (21,5 %, 51 kvazi-vět, jako 

vedlejší téma 2 kvazi-vět). TOP 09 je jednoznačným zastáncem prohlubování evropské 

integrace a aktivního, konstruktivního členství ČR v EU (30 kvazi-vět), tedy 

podkategorie, která byla s převahou nejvíce zastoupena v kategorii EU: pozitivní. Dle 

výsledků analýzy je pak strana dokonce zastáncem největším v porovnání s ostatními 

stranami.173 V rámci kategorie TOP 09 prezentovala EU jako záruku zajištění zájmů 

a prosperity ČR (6 kvazi-vět, jako vedlejší téma 1 kvazi-věty). Strana nicméně vidí 

prostor také pro konstruktivní reformu EU, vedoucí k zefektivnění jejího fungování 

(4 kvazi-věty). V oblasti zahraničních vztahů bylo 11,4 % (27 kvazi-vět, jako vedlejší 

téma 5 kvazi-vět) prostoru věnováno kategorii Zahraniční politika/vztahy ČR, ve které 

TOP 09 klade důraz především na podporu demokracie a prosazování lidskoprávní 

agendy (8 kvazi-vět, jako vedlejší téma 2 kvazi-vět), profesionalizaci a reformu 

organizačního uspořádání diplomacie, jež povede k formulování srozumitelné, 

konzistentní zahraniční politiky ČR (7 kvazi-vět), a také jasnou prozápadní orientaci 

státu (3 kvazi-věty). 5 % (12 kvazi-vět) kapitol se týkalo zvláštních, strategických 

vztahů ČR s ostatními státy, zejména s Německem (4 kvazi-věty), USA (4 kvazi-věty), 

státy V4 (3 kvazi-věty), ale i sousedními státy obecně (1 kvazi-věta). 3 % (7 kvazi-vět) 

byla věnována kategorii Internacionalismus, například podpoře východoevropských 

a balkánských zemí (3 kvazi-věty) či odhodlání podporovat rozvojovou spolupráci 

a poskytovat humanitární pomoc (2 kvazi-věty). Prostor kapitol TOP 09 byl rovněž 

vyplňován obecnějšími prohlášeními, která popisovala či analyzovala buď zahraničně-

politickou situaci ve světě (4,5 %, 10 kvazi-vět) nebo bezpečnostní prostředí (2,1 %, 

5 kvazi-vět), v němž se ČR nachází. 

 Z bezpečnostní agendy bylo nejvíce prostoru věnováno tématu Armáda a obrana 

(19,4 %, 46 kvazi-vět, jako vedlejší téma 2 kvazi-vět), které tak bylo, za EU 

v pozitivním vyznění, zároveň druhou nejčastěji se objevující kategorií. Z této kategorie 

téměř polovina prohlášení (22 kvazi-vět), nejvíce ze všech stran, spadala do 

podkategorie týkající se nutnosti navyšování vojenské síly a operačních schopností 

ozbrojených sil ČR, tedy například nákup a modernizace techniky, navýšení 

personálních a finančních zdrojů či další politiky v této tematice. Dále v rámci kategorie 

                                                 

173 S největším počtem kvazi-vět (30) obsažených v programu zakódovaných do podkategorie 6.2 

Podpora evropské integrace a aktivní, konstruktivní účasti ČR na jejím prohlubování. 
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Armáda a obrana kladla TOP 09 důraz na adekvátní fungování bezpečnostního systému 

ČR a přípravu opatření k zajištění bezpečnosti ČR na úrovni příslušné státní 

administrativy (10 kvazi-vět) či plnění spojeneckých vojenských závazků, vyplývajících 

z členství ČR v EU a NATO, včetně výdajů na obranu ve výši 2 % HDP (6 kvazi-vět, 

jako vedlejší téma 1 kvazi-věty). Diskutována je rovněž efektivita vynakládání 

finančních prostředků na obranu (3 kvazi-věty, jako vedlejší téma 1 kvazi-věty) nebo 

obranné plánování a vyzbrojování AČR v souladu se spojenci (2 kvazi-věty). 

Mezinárodní spolupráce v bezpečnostní oblasti, včetně již zmíněného apelu na plnění 

spojeneckých závazků a obranného plánování se spojenci, se objevovala na celkem 

8 % (19 kvazi-vět a jako vedlejší téma 13 kvazi-vět) kapitol, ať již v obecném vyznění 

(0,8 %, 2 kvazi-věty, jako vedlejší téma 1 kvazi-věty), či konkrétně v souvislosti 

s NATO a USA (1,3 %, 3 kvazi-věty, jako vedlejší téma 3 kvazi-vět) nebo EU (1,3 %, 

3 kvazi-věty, jako vedlejší téma 4 kvazi-vět). Je na místě zmínit, že TOP 09 považuje 

kolektivní zajištění obrany a bezpečnosti jak ze strany NATO, případně USA (1 kvazi-

věta, jako vedlejší téma 2 kvazi-vět), tak EU (jako vedlejší téma 2 kvazi-vět), za garanci 

a základ české, v širším kontextu i evropské, bezpečnosti. Negativně se TOP 09 

vymezuje proti Rusku v bezpečnostní oblasti. (3 kvazi-věty, jako vedlejší téma 4 kvazi-

vět). S armádou a obranou je spojeno také téma Obranný a bezpečnostní (zbrojní) 

průmysl ČR, kterému se věnovalo 2,5 % kapitol (6 kvazi-vět) či Zapojení obyvatel do 

obrany/zajištění bezpečnosti země a prevence krizových situací (1,7 %, 4 kvazi-věty). 

Téma Migrace, migrační krize a azylová politika zaujímá v kapitolách programu 

TOP 09 5,9 % (14 kvazi-vět). Z toho polovina je v negativním vyznění (3 %, 7 kvazi-

vět, jako vedlejší téma 6 kvazi-vět), ve kterém převažují prohlášení týkající se prevence 

a řešení příčin migrace prostřednictvím rozvojové pomoci a zahraničně-politické 

spolupráce (4 kvazi-věty), a druhá polovina ve vyznění pozitivním (3 %, 7 kvazi-vět), 

reflektující přesvědčení TOP 09, že je nutné podporovat přijímání cizinců, kteří mohou 

být přínosem pro ČR, tedy např. ekonomických migrantů (3 kvazi-věty), či trvání na 

poskytování podmíněné mezinárodní ochrany (2 kvazi-věty). Strana ve svém programu 

identifikuje řadu hrozeb a prezentuje také názory, jak na tyto hrozby reagovat. TOP 09 

se pak jako jediná ze sledovaných stran věnuje každé z hrozeb konstruovaných 

v kódovací knize v doménách Obrana a vnější bezpečnost a Vnitřní bezpečnost. Včetně 

již diskutované migrace v negativním vyznění a obecné kategorie analýzy bezpečnostní 

situace (2,1 %, 5 kvazi-vět) se tematický celek hrozeb podílí na rozsahu kapitol z 16 % 
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(38 kvazi-vět a jako vedlejší téma 34 kvazi-vět). Strana za hrozbu považuje Rusko 

(1,3 %, 3 kvazi-věty, jako vedlejší téma 4 kvazi-vět), terorismus (1,7 %, 4 kvazi-věty), 

nestabilitu v okolí Evropy (1,7 %, 4 kvazi-věty, jako vedlejší téma 2 kvazi-vět), 

islámský radikalismus (0,4 %, 1 kvazi-věta, jako vedlejší téma 1 kvazi-vět) a další 

formy extremismu (3 kvazi-věty, jako vedlejší téma 2 kvazi-vět). V programu se 

objevují také hrozby hybridního charakteru (1,3 %, 3 kvazi-věty, jako vedlejší téma 

1 kvazi-věty), kybernetická bezpečnost (vedlejší téma 8 kvazi-vět), působení cizí moci, 

dezinformační kampaně a propaganda (0, 8 %, 2 kvazi-věty, jako vedlejší téma 2 kvazi-

vět), boj s kriminalitou (2 kvazi-věty, jako vedlejší téma 1 kvazi-věty), organizovaným 

zločinem a korupcí (3 kvazi-věty, jako vedlejší téma 1 kvazi-věty) nebo sociálním 

vyloučením (1 kvazi-věta).  

 Téma Vnitřní pořádek a bezpečnost zaujímá v programu celkem 11,4 % 

(27 kvazi-vět). Z toho 8,9 % (21 kvazi-vět, jako vedlejší téma 8 kvazi-vět) je 

v pozitivním vyznění, většina se týká navyšování podpory, finančních zdrojů, 

modernizace vybavení a obecně zlepšování schopností a efektivnosti policie (8 kvazi-

vět, jako vedlejší téma 2 kvazi-vět), dále se objevuje již uvedená problematika boje 

s extremismem, organizovaným zločinem a korupcí, a kriminalitou. Menší část 

kategorie Vnitřní pořádek a bezpečnost v programu TOP 09 je nicméně také 

v negativním vyznění (2,5 %, 6 kvazi-vět), což odráží apel strany na ochranu 

občanských práv, svobod a nedotknutelnost soukromí, zejména ve vztahu ke zneužívání 

policejních pravomocí (2,5 %, 6 kvazi-vět). Za zmínku stojí, že v celém programu TOP 

09 absentovalo téma IZS.174 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

174 Program procházen pomocí vyhledávání slov „integrovaný záchranný systém“, „IZS“ a jeho variací. 
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Příloha č. 34: Zastoupení jednotlivých témat v analyzovaných kapitolách programu TOP 09 

(tabulka) 

Téma Četnost 

výskytu 

Procentuální 

podíl 

1. Zahraniční politika/vztahy ČR 27 11,4 % 

2. Internacionalismus: pozitivní 7 3 % 

4. Zvláštní vztahy: pozitivní 12 5 % 

6. Evropská unie: pozitivní 51 21,5 % 

8. Popis/analýza zahraničně-politické situace/prostředí  10 4,2 % 

9. Armáda a obrana: pozitivní 46 19,4 % 

11. Obranný a bezpečnostní (zbrojní) průmysl ČR 6 2,5 % 

12. Zapojení obyvatel do obrany/zajištění bezpečnosti země, 

prevence krizových situací 
4 1,7 % 

13. Mezinárodní spolupráce v bezpečnostní oblasti: pozitivní 2 0,8 % 

17. Spolupráce s NATO/USA v bezpečnostní oblasti: 

pozitivní 
3 1,3 % 

19. Spolupráce v EU v bezpečnostní oblasti: pozitivní 3 1,3 % 

22. Rusko v bezpečnostní oblasti: negativní  3 1,3 % 

23. Migrace, migrační krize a azylová politika: negativní 7 3 % 

24. Migrace, migrační krize a azylová politika: pozitivní 7 3 % 

25. Terorismus 4 1,7 % 

26. Islámský radikalismus/islám jako hrozba 1 0,4 % 

27. Hybridní hrozby 3 1,3 % 

28. Působení cizí moci, dezinformační kampaně, propaganda 2 0,8 % 

29. Destabilizace/nestabilita, regionální konflikty v 

Evropě/euroatlantickém prostoru a jeho okolí a mocenské 

aspirace států jako hrozba 

4 1,7 % 

31. Význam zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti a obrany 

ČR  
2 0,8 % 

32. Popis/analýza bezpečnostní situace/bezpečnostního 

prostředí 
5 2,1 % 

33. Vnitřní pořádek a bezpečnost: pozitivní 21 8,9 % 

34. Vnitřní pořádek a bezpečnost: negativní 6 2,5 % 

36. Zpravodajské služby 1 0,4 % 

Celkem  237 100 % 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018. 

3.1.10 Zelení 

 Strana Zelených představila pro volby nejrozsáhlejší program ze všech 

sledovaných stran, téměř o polovinu delší než druhý v pořadí, program z dílny hnutí 

ANO. Z programu Zelených byly k analýze vybrány dvě kapitoly – ČR v srdci silné 

a jednotné EU a Respektované Česko ve světě. Kapitoly tvořily 10,1 % (21 315 znaků 

včetně mezer) z celkového rozsahu programu (210 278 znaků včetně mezer), jak 

znázorňuje graf níže. Bezpečnost a zahraniční politika v programu Zelených tak měla 

v porovnání s programy ostatních stran nejmenší zastoupení. Na druhé straně, rozsah 
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kapitol byl, co do počtu znaků včetně mezer, ale i co do počtu kvazi-vět (167 kvazi-vět), 

druhý největší za programem TOP 09.  

 

Příloha č. 35: Zastoupení bezpečnosti a zahraničních vztahů v programu Zelených (graf) 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018. 

 

V analyzovaných kapitolách programu Zelených jednoznačně převažovala 

doména Zahraniční vztahy (113 kvazi-vět) s 67,7 %. Bezpečnostní agenda byla 

zastoupena výrazně méně – Obrana a vnější bezpečnost (45 kvazi-vět) v 26,9 %, 

doména Jiné, konkrétně problematika zbraní hromadného ničení, ve 4,8 % (8 kvazi-vět), 

a konečně Vnitřní bezpečnost pouze v případě 0,6 % kapitol (1 kvazi-věta). U všech 

kódovaných kvazi-vět byl určen jejich obsah.  
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Příloha č. 36: Zastoupení jednotlivých domén v analyzovaných kapitolách programu Zelených 

(graf) 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018. 

 

 Nejprve rozebereme jednotlivé kategorie domény Zahraniční vztahy, jež 

v kapitolách programu strany Zelených převažuje. Z té byl největší důraz kladen na 

téma EU v pozitivním vyznění (41,3 %, 69 kvazi-vět, jako vedlejší téma 8 kvazi-vět), 

které tak jednoznačně dominovalo mezi kategoriemi. Proevropská rétorika strany 

Zelených zároveň měla, v porovnání s programy ostatních sledovaných stran, největší 

procentuální zastoupení. Proevropský postoj Zelených ovšem není zcela nekritický, 

jelikož téměř třetina prohlášení se vztahovala ke snaze o konstruktivní reformy a změny 

ve fungování EU (18 kvazi-vět, jako vedlejší téma 1 kvazi-věty). Téměř stejné 

zastoupení pak měla podkategorie týkající se podpory evropské integrace a aktivní 

účasti ČR na jejím prohlubování (17 kvazi-vět, jako vedlejší téma 1 kvazi-věty). 

Výrazněji se v evropské tematice objevovala rovněž podpora konkrétních společných 

evropských politik, programů či legislativ (11 kvazi-vět, jako vedlejší téma 1 kvazi-

věty), nebo podpora přijetí eura ze strany ČR a další prohlubování hospodářské 

integrace EU (11 kvazi-vět). Pozitivní vnímání evropské dimenze strany se odráží 

rovněž v prohlášeních o podpoře a rozvoji společné evropské identity, hodnot a principů 

(5 kvazi-vět). V zahraniční agendě následovala za EU v pozitivním vyznění kategorie 

Internacionalismus (18,6 %, 31 kvazi-vět). Z té byla naprostá většina v pozitivním 

vyznění (17,4 %, 29 kvazi-vět, jako vedlejší téma 3 kvazi-vět), týkající se primárně 

rozvojové spolupráce, humanitární pomoci a transformačních aktivit poskytovaných ČR 
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ve světě (12 kvazi-vět), prohlášení o konstruktivní reformě OSN či jiných 

mezinárodních organizací a institucí (5 kvazi-vět) či pozitivních zmínek 

o mezinárodních finančních institucích a jejich politikách (5 kvazi-vět, jako vedlejší 

téma 2 kvazi-vět). Posledních jmenovaných se nicméně týkají rovněž prohlášení 

zakódovaná v negativním vyznění diskutované kategorie Internacionalismus (1,2 %, 

2 kvazi-věty). Z kategorie Zahraniční politika/vztahy ČR (7,8 %, 13 kvazi-vět) se 

nejvíce sdělení týkalo podpory demokracie a základních lidských práv a svobod 

(4 kvazi-věty, jako vedlejší téma 5 kvazi-vět), negativních zmínek o ekonomické 

diplomacii, například právě ve vztahu k prosazování lidských práv (3 kvazi-věty), či 

profesionalizace, institucionálních změn a reforem organizačního uspořádání 

diplomacie, které povedou k její srozumitelnosti a efektivitě (3 kvazi-věty). 

 V bezpečnostní agendě bylo překvapivě málo prostoru věnováno kategorii 

Armáda a obrana (1,8 %, 3 kvazi-věty), dokonce nejméně ze sledovaných stran. Pokud 

zohledníme rovněž celkově nízké zastoupení bezpečnostních domén v analyzovaných 

kapitolách, výskyt prohlášení, jejichž jádrem je mír (2 kvazi-věty), absenci kategorie 

týkající se zapojení obyvatel do zajištění obrany a bezpečnosti země, či negativní 

zmínky o českém obranném a bezpečnostním (zbrojním) průmyslu (5 kvazi-vět) 

a výzvy k ukončení či zpřísnění obchodu se zbraněmi (8 kvazi-vět), bylo by možné 

Zelené označit za stranu s anti-militaristickým postojem. Tento dojem ovšem narušuje 

výskyt témat týkajících se mezinárodní bezpečnostní spolupráce ČR v pozitivním 

vyznění (9 %, 14 kvazi-vět, jako vedlejší téma 1 kvazi-věty), ať už s OSN (1,8 %, 

3 kvazi-věty, jako vedlejší téma 1 kvazi-věty), NATO či USA (0,6 %, 1 kvazi-věta, jako 

vedlejší téma 1 kvazi-věty), ale zejména pak prohlubování bezpečnostní spolupráce 

v rámci EU (6 %, 10 kvazi-vět). Výrok o anti-militaristickém postoji Zelených je tedy 

třeba poupravit – strana se buď marginálně či negativně vyjadřuje zejména o armádě 

a bezpečnostní tematice výhradně v kontextu ČR, to ovšem neplatí pro mezinárodní 

dimenzi vojenské, potažmo bezpečnostní problematiky a spolupráce ČR se spojenci. Co 

se týče migrace, migrační krize a azylové politiky, Zelení tématu věnovali 7,2 % 

(12 kvazi-vět, jako vedlejší téma 2 kvazi-vět) kapitol. V kategorii převažuje negativní 

vyznění (4,8 %, 8 kvazi-vět, jako vedlejší téma 1 kvazi-věty), v němž je hlavní důraz 

kladen na nutnost prosazování společné azylové a přistěhovalecké politiky na úrovni 

EU, jež ovšem vyžaduje reformu (5 kvazi-vět). Nelze tedy tvrdit, že postoj Zelených 

k této problematice by byl čistě negativní. Prohlášení k migraci v pozitivním vyznění 
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(2,4 %, 4 kvazi-věty, jako vedlejší téma 1 kvazi-věty) dokonce reflektují ochotu 

a zároveň apel strany Zelených týkající se přijetí uprchlíků do ČR (3 kvazi-věty). Je na 

místě zmínit, že prohlášení tohoto druhu se neobjevilo v programu žádné jiné sledované 

strany. 

 Pouze jediné sdělení v analyzovaných kapitolách bylo zakódováno ke kategorii 

Vnitřní pořádek a bezpečnost v negativním vyznění (0,6 %, 1 kvazi-věta). Analyzované 

kapitoly programu Zelených se tak vůbec nezabývají policií, ani IZS. Ve snaze zjistit, 

zda těmto tématům není věnován prostor na jiném místě programu, byly procházeny 

i ostatní kapitoly,175 nicméně ukázalo se, že policie je zmíněna pouze okrajově ve třech 

případech, IZS pak ani jednou. Zatímco kapitola Fungující demokracie otevřená 

občanům a občankám se zabývá například soudnictvím, trestním řízením či bojem proti 

korupci, témata spadající do vnitřní bezpečnosti jako je policie či IZS tak program 

Zelených prakticky opomíjí.  

 
Příloha č. 37: Zastoupení jednotlivých témat v analyzovaných kapitolách programu Zelených 

(tabulka) 

Téma Četnost 

výskytu 

Procentuální 

podíl 

1. Zahraniční politika/vztahy ČR 13 7,8 % 

2. Internacionalismus: pozitivní 29 17,4 % 

3. Internacionalismus: negativní 2 1,2 % 

6. Evropská unie: pozitivní 69 41,3 % 

9. Armáda a obrana: pozitivní 2 1,2 % 

10. Armáda a obrana: negativní 1 0,6 % 

11. Obranný a bezpečnostní (zbrojní) průmysl ČR 13 7,8 % 

15. Spolupráce s OSN v bezpečnostní oblasti: pozitivní 3 1,8 % 

17. Spolupráce s NATO/USA v bezpečnostní oblasti: 

pozitivní 
1 0,6 % 

19. Spolupráce v EU v bezpečnostní oblasti: pozitivní 10 6 % 

23. Migrace, migrační krize a azylová politika: negativní 8 4,8 % 

24. Migrace, migrační krize a azylová politika: pozitivní 4 2,4 % 

32. Popis/analýza bezpečnostní situace/bezpečnostního 

prostředí 
3 1,8 % 

34. Vnitřní pořádek a bezpečnost: negativní 1 0,6 % 

38. Jiné 8 4,8 % 

Celkem 167 100 % 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018. 

 

                                                 

175 Procházeny pomocí vyhledávání slov „policie“ „integrovaný záchranný systém“ a jejich variací. 
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3.2 Hrozby pod drobnohledem – analýza volebních programů 

z pohledu teorie sekuritizace 

V následující části jsou podle stranického klíče představeny prezentované 

hrozby, analyzované z pohledu teorie sekuritizace kodaňské školy – tedy jaká témata, 

jevy jsou prezentovány politickými stranami jako bezpečnostní hrozby (jsou předmětem 

sekuritizačního kroku), ve vztahu ke komu (referenční objekt – např. ČR či EU a její 

zájmy, hodnoty), do jakého sektoru bezpečnosti je možné hrozby klasifikovat, 

a případně rovněž jaké mimořádné prostředky a zvláštní opatření jsou stranami 

navrženy ke zvládání těchto hrozeb. 

3.2.1 ANO 2011 

V kapitolách o bezpečnosti a zahraničních vztazích programu hnutí ANO není 

žádné téma explicitně označeno jako „existenční hrozba“, přesto lze identifikovat 

sekuritizační kroky ze strany hnutí ANO u několika témat.  

Program v určitých bodech slučuje bezpečnost ČR s bezpečnostními zájmy EU. 

Na úrovni EU je zmíněna snaha podporovat „prevenci a odstranění bezpečnostních 

hrozeb, na něž státy samostatně nestačí“,176 jako jsou ochrana vnějších evropských 

hranic, stabilizace jižního a východního sousedství EU či integrace obranných kapacit 

jako evropského pilíře NATO. Hnutí zároveň vyzývá k hlubší spolupráci v rámci EU, 

zejména ve vztahu k aktuálním problémům v podobě terorismu a extrémního 

islamismu.177 Jako „nejvyšší prioritu“ v bezpečnostní oblasti ANO označuje 

„zachování míru v Evropě, a tudíž i zaručení plného respektování mezinárodního práva, 

včetně principu teritoriální integrity“.178 Za proklamací tohoto cíle v programu 

následuje, možná trochu paradoxně, odhodlání usilovat o přípravu nové strategie EU 

pro vztahy s Ruskem s vidinou posílení bezpečnosti v Evropě.179 Tato snaha je 

diskutabilní vzhledem k tomu, že podle obecného přesvědčení to bylo právě Rusko, 

které svojí agresí na Ukrajině narušilo v mír v Evropě.180 O tom už se ovšem program 

                                                 

176 Teď nebo nikdy – Program hnutí ANO pro volby do Poslanecké sněmovny 2017. ANO. [online]. 2017, 

s. 13. [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: https://www.anobudelip.cz/file/edee/2017/09/program-hnuti-ano-

pro-volby-do-poslanecke-snemovny.pdf. 
177 Ibid., s. 13-14. 
178 Ibid., s. 14. 
179 Ibid. 
180 Např. Derek Averre ve své analýze týkající se role Ruska v ukrajinském konfliktu, jeho intervence na 

východní Ukrajinu, anexe Krymu i výzev, které Rusko představuje pro bezpečnost v Evropě, je možné se 

seznámit se sdílenými odsuzujícími reakcemi vysokých západních lídrů, představitelů, ale i 

https://www.anobudelip.cz/file/edee/2017/09/program-hnuti-ano-pro-volby-do-poslanecke-snemovny.pdf
https://www.anobudelip.cz/file/edee/2017/09/program-hnuti-ano-pro-volby-do-poslanecke-snemovny.pdf


 92   

 

ANO nezmiňuje. Hnutím navrhovaná politika směrem k Rusku, zejména ve vztahu 

k citovaným slovům ANO o respektování mezinárodního práva a principu teritoriální 

integrity, je zpochybňována rovněž výzkumníky z AMO.181 

Dále se program ANO věnuje tématům migrace a terorismu. Předseda hnutí 

Andrej Babiš v úvodu prohlašuje: „Ve světle nekončící migrační krize a teroristických 

útoků v Evropě je bezpečnost občanů prvořadá. Ochrana národní identity je pro nás 

prioritou.“182 Z jeho slov plyne, že považuje „národní identitu“ za ohroženou 

a vyžadující ochranu, s největší pravděpodobností ve vztahu ke zmíněné migraci do 

Evropy. Ohrožení identity sociálních skupin, v tomto případě národa, je podstatou 

společenského (societálního) sektoru bezpečnosti. Právě masovou migraci, konkrétně 

příchod etnických a náboženských menšin z odlišných regionů, lze považovat za typické 

ohrožení identity.183 V případě probíhající migrační krize pak jde především o příchod 

muslimské populace z blízkovýchodních a afrických zemí do Evropy. Již výzkumníci 

kodaňské školy ve své knize (z roku 2005) ke společenskému sektoru v souvislosti 

s Evropou uvádí, že z hlediska meziregionální migrace „…jsou pro Evropu 

nejdůležitější vztahy se zeměmi Blízkého východu, zahrnující proud imigrantů 

i historicky motivovanou náboženskou nedůvěru. Také imigranti z Afriky budou patrně 

představovat stálý problém.“184 Nelze tedy tvrdit, že by migrace z těchto kulturně, 

nábožensky a civilizačně odlišných regionů byla novým, nepředvídatelným fenoménem. 

Vrátíme-li se k programu ANO, ten jako určitá mimořádná opatření ve vztahu k migraci 

odmítá povinné přerozdělovací kvóty navržené EU a klade důraz na řešení migrační 

krize prostřednictvím odstraňování příčin samotné migrace ve formě zahraničních 

operací EU či NATO a rozvojových programů v krizových oblastech a zemích, odkud 

imigranti prioritně přicházejí. Předseda Babiš v úvodu také prezentuje, velmi 

                                                                                                                                               

bezpečnostních expertů a komentátorů na agresivní zahraniční chování Ruska. In: AVERRE, Derek. The 

Ukraine Conflict: Russia’s Challenge to European Security Governance. Europe-Asia Studies. [online]. 

2016, 68 (4), s. 699-702. [cit. 2018-04-22]. DOI: 10.1080/09668136.2016.1176993. Dostupné z: 

https://doi.org/10.1080/09668136.2016.1176993. 
181 AMO. Obranná politika v programech politických stran pro sněmovní volby 2017. AMO – Asociace 

pro mezinárodní otázky. [online]. říjen 2017, s. 2. [cit. 2018-03-28]. Dostupné z: http://www.amo.cz/wp-

content/uploads/2017/10/AMO_obranna-politika-v-programech-politickych-stran-pro-snemovni-volby-

2017-1.pdf. 
182 Teď nebo nikdy – Program hnutí ANO pro volby do Poslanecké sněmovny 2017. ANO. [online]. 2017, 

s. 2. [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: https://www.anobudelip.cz/file/edee/2017/09/program-hnuti-ano-pro-

volby-do-poslanecke-snemovny.pdf. 
183 WAISOVÁ, Šárka. Od národní bezpečnosti k mezinárodní bezpečnosti. Kodaňská škola na křižovatce 

strukturálního realismu, anglické školy a sociálního konstruktivismu, s. 66-71, 75. 
184 BUZAN, Barry; WÆVER, Ole a Jaap de WILDE. Bezpečnost: Nový rámec pro analýzu, s. 155. 

https://doi.org/10.1080/09668136.2016.1176993
https://doi.org/10.1080/09668136.2016.1176993
http://www.amo.cz/wp-content/uploads/2017/10/AMO_obranna-politika-v-programech-politickych-stran-pro-snemovni-volby-2017-1.pdf
http://www.amo.cz/wp-content/uploads/2017/10/AMO_obranna-politika-v-programech-politickych-stran-pro-snemovni-volby-2017-1.pdf
http://www.amo.cz/wp-content/uploads/2017/10/AMO_obranna-politika-v-programech-politickych-stran-pro-snemovni-volby-2017-1.pdf
https://www.anobudelip.cz/file/edee/2017/09/program-hnuti-ano-pro-volby-do-poslanecke-snemovny.pdf
https://www.anobudelip.cz/file/edee/2017/09/program-hnuti-ano-pro-volby-do-poslanecke-snemovny.pdf
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pravděpodobně nerealistický, návrh „uzavřít vnější evropskou hranici“.185 Není však 

jasné, co si pod touto výzvou konkrétně představit a jak by bylo možné ji provést, 

zejména s ohledem na délku evropské hranice a její členitost. Samotný program se 

Babišovu návrhu nijak dál nevěnuje a zazní pouze apel o nutnosti zvýšit ochranu 

evropské hranice, ideálně za účasti NATO, k čemuž by měl přispět i hnutím ANO 

prosazovaný „vznik operativních policejních jednotek, které budou speciálně vycvičené 

ke společné obraně schengenského prostoru před nelegální migrací“.186 

Další akcentovanou hrozbou je již zmíněný terorismus, jenž je v současné době 

v evropském, ale i českém prostředí, často provázán jak s migrační tematikou, tak 

problematikou islámského extremismu. Podle ANO je v boji proti terorismu podstatná 

především orientace zpravodajských služeb na odvracení teroristických útoků. K tomu 

by mělo přispět jednak navyšování finančních zdrojů pro zpravodajské služby, zlepšení 

jejich koordinace s policií, ale také potírání jakýchkoli forem extremismu. 

Hnutí vyzývá ke zvýšení bojových schopností AČR, modernizaci jejího 

vybavení, výcviku a rekrutování nových vojáků tak, aby bylo možno vystavět „robustní 

ozbrojené síly schopné teritoriální obrany“187 ČR. Za touto výzvou je možné hledat 

snahu reagovat na tradiční vojenské hrozby a potenciální ohrožení území českého státu. 

Konkrétní hrozby vojenského charakteru však v programu nejsou uvedeny. 

Program zmiňuje také novější hrozby ve formě kybernetických útoků, které 

slouží k destabilizaci. Jako protiopatření proti těmto útokům ANO deklaruje „vznik 

efektivní kybernetické obrany“188 v rámci ozbrojených sil. 

Předseda ANO v úvodu upozorňuje rovněž na bezpečnost potravinovou (viz 

níže), energetickou – v souvislosti s výstavbou dalších jaderných bloků nebo udržením 

státní kontroly nad zásobami a těžbou lithia –, a také fiskální, kterou spojuje s nutností 

zachovat českou korunu jako národní měnu a nepřijímat euro.189 

V ostatních kapitolách programu hnutí ANO, tedy mimo úvod a kapitoly 

věnované bezpečnosti a zahraničním vztahům, je pouze jediné téma prezentováno přímo 

jako existenční či významná hrozba pro určitý referenční objekt, tedy je předmětem 

                                                 

185 Teď nebo nikdy – Program hnutí ANO pro volby do Poslanecké sněmovny 2017. ANO. [online]. 2017, 

s. 2. [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: https://www.anobudelip.cz/file/edee/2017/09/program-hnuti-ano-pro-

volby-do-poslanecke-snemovny.pdf. 
186 Ibid., s 23. 
187 Ibid., s. 21. 
188 Ibid., s. 22. 
189 Ibid., s. 2. 

https://www.anobudelip.cz/file/edee/2017/09/program-hnuti-ano-pro-volby-do-poslanecke-snemovny.pdf
https://www.anobudelip.cz/file/edee/2017/09/program-hnuti-ano-pro-volby-do-poslanecke-snemovny.pdf
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jednoznačného sekuritizačního kroku. V kapitole Zemědělství program hnutí 

uvádí: „Nesoběstačnost ve výrobě základních potravin vytváří velmi významné 

bezpečnostní riziko pro celý národ.“ Dále navazuje: „Potravina je strategická surovina. 

Nesoběstačnost ve výrobě základních potravin vytváří velmi významné bezpečnostní 

riziko a především pro budoucnost příštích generací.“190 V tomto případě je tedy 

„nesoběstačnost ve výrobě základních potravin“ označena za hrozbu pro referenční 

objekt – „celý národ“ či „příští generace“. Potravinové problémy jsou autory kodaňské 

školy řazeny do environmentálního sektoru, tedy mezi zdroje ohrožení, které mají svůj 

původ v oblasti životního prostředí.191 Potravinová bezpečnost je zmiňována také 

v nejnovějším Auditu národní bezpečnosti192 z roku 2016, který analyzuje slabá místa 

bezpečnostního systému ČR i aktuální hrozby pro bezpečnost ČR.193 

3.2.2 Česká strana sociálně demokratická 

Sekuritizační krok v programu ČSSD lze identifikovat v prohlášení: „Sucho 

znamená pro Českou republiku výhledově velké ohrožení, které může zasáhnout venkov 

i město bez rozdílu.“194 Podobně jako ANO, i ČSSD tedy varuje před hrozbou 

s původem v environmentálním sektoru, v tomto případě před suchem, které má při 

dlouhodobém trvání potenciál zhoršit výkon tuzemského hospodářství, způsobit 

nedostatek vody, přispívat ke vzniku rozsáhlých požárů a tím i ohrožovat zdraví 

a životy obyvatel.195 

V kapitolách o bezpečnosti a zahraničních vztazích program ČSSD uvádí: 

„V oblasti bezpečnosti musíme reagovat na řadu nových hrozeb. Nepochybně 

nejvážnější hrozbou je nárůst terorismu, sílí rizika kybernetických útoků, nelegální 

migrace a další.“196 Jako největší hrozba pro referenční objekt, v tomto kontextu 

                                                 

190 Ibid., s. 35. 
191 BUZAN, Barry; WÆVER, Ole a Jaap de WILDE. Bezpečnost: Nový rámec pro analýzu, s. 88-91. 
192 Jedná se o podstatný dokument v oblasti bezpečnosti ČR, zpracovávaný Ministerstvem vnitra. In: 

Ministerstvo vnitra ČR, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality. Audit národní bezpečnosti. 

Vláda.cz. [online]. Praha, 2016, 141 stran. [cit. 2018-03-03]. Dostupné z: 

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Audit-narodni-bezpecnosti-20161201.pdf.  
193 Audit pak jako konkrétní hrozbu uvádí narušení dodávek potravin velkého rozsahu. Vznik samostatné 

krizové situace tohoto druhu není příliš pravděpodobný, nicméně může nastat sekundárně, jako důsledek 

jiné události, například válečného konfliktu. In: Ministerstvo vnitra ČR, odbor bezpečnostní politiky a 

prevence kriminality. Audit národní bezpečnosti, s. 88. 
194 Dobrá země pro život – Volební program ČSSD pro volby 2017. ČSSD. [online]. 2017, s. 34. [cit. 

2018-02-21]. Dostupné z: https://www.cssd.cz/data/files/program-210x210-seda.pdf. 
195 STEJSKAL, Libor. Bezpečnost, její koncept a souvislosti, s. 19. 
196 Dobrá země pro život – Volební program ČSSD pro volby 2017. ČSSD. [online]. 2017, s. 29. [cit. 

2018-02-21]. Dostupné z: https://www.cssd.cz/data/files/program-210x210-seda.pdf.  

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Audit-narodni-bezpecnosti-20161201.pdf
https://www.cssd.cz/data/files/program-210x210-seda.pdf
https://www.cssd.cz/data/files/program-210x210-seda.pdf
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pravděpodobně český stát, případně české občany, je tedy prezentován terorismus. 

V rámci boje proti terorismu ČSSD vyzývá k „posilování spolupráce bezpečnostních 

struktur na celoevropské úrovni“.197 Dále program pouze zmiňuje rostoucí hrozby 

v kybernetické oblasti, dezinformační kampaně nepřátelských mocností a „další“ 

témata. Reagovat na hrozby tohoto charakteru je třeba dle ČSSD modernizací českých 

ozbrojených sil. 

Co se týče nelegální migrace, ČSSD preferuje opatření k její prevenci v podobě 

humanitárních a rozvojových programů v krizových oblastech. Vůči povinným 

přerozdělovacím kvótám se program ČSSD vymezuje negativně. Jako nutnost označuje 

dobudování účinné evropské ochrany vnějších hranic EU a zefektivnění identifikace 

příchozích do Evropy.198 

ČSSD v programu diskutuje téma boje se sociálním vyloučením, jež je příznačné 

pro stranu socialistického typu. Prezentuje tuto tematiku jako důležitou pro bezpečnost 

v ČR, zejména pro předcházení napětí ve společnosti. Jako opatření k řešení situací 

sociálního vyloučení strana navrhuje cílené preventivní programy a legislativní úpravy 

v oblasti exekucí a možnosti oddlužení.199 Sociální vyloučení Stejskal klasifikuje jako 

hrozbu spadající do ekonomického sektoru.200 Je na místě zdůraznit, že se nejedná 

o existenční hrozbu z hlediska bezpečnosti státu, ale spíše z pohledu jednotlivců, 

případně komunit. 

Strana se staví pozitivně k členství ČR v EU i NATO. Aliance podle strany 

zajišťuje nejen bezpečnost v ČR, ale i mír v Evropě. ČSSD podporuje EU a její 

integraci, která je z pohledu ČR označena jako „životně důležitá“,201 přičemž se 

domnívá, že: „Jednota a základní hodnoty evropského společenství čelí dnes asi 

největšímu ohrožení od pádu železné opony. Výsledky referenda o brexitu znamenají 

velkou výzvu pro Evropskou unii od jejích občanů.“202 ČSSD tak upozorňuje, že 

Evropská unie, samotný projekt, sdílené hodnoty a identita, jsou vystaveny zřejmě 

největšímu nebezpečí od roku 1989, které má podobu dezintegračních tendencí. Tato 

                                                 

197 Ibid., s. 29. 
198 Ibid. 
199 Ibid. 
200 Lze jej pokládat za „součást ekonomické bezpečnosti státu a společností“ k udržení sociálního smíru a 

stability, tím pádem k odvracení případných politických konfliktů. In: STEJSKAL, Libor. Bezpečnost, 

její koncept a souvislosti, s. 21. 
201 Dobrá země pro život – Volební program ČSSD pro volby 2017. ČSSD. [online]. 2017, s. 3. [cit. 2018-

02-21]. Dostupné z: https://www.cssd.cz/data/files/program-210x210-seda.pdf. 
202 Ibid., s. 28. 

https://www.cssd.cz/data/files/program-210x210-seda.pdf
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hrozba pro EU však nemá charakter vnějšího ohrožení, ale pramení v samotném 

vnímání a pojetí EU ze strany občanů a jejich politické reprezentace v rámci 

jednotlivých členských států. Tento sekuritizační krok se tak týká politického sektoru, 

konkrétně životaschopnosti projektu EU a její další integrace, která je pro ČR z pohledu 

ČSSD existenčně důležitá. 

3.2.3 Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 

 V programu KDU-ČSL není žádné téma jednoznačně prezentováno jako 

existenční ohrožení. Strana nicméně věnuje samostatnou kapitolu řešení migrační krize. 

„Jednu z priorit české evropské a zahraniční politiky spatřujeme v regulaci migračních 

toků a eliminaci ilegální migrace,“ uvádí program a doplňuje, že cílem je především 

stabilizace krizí v evropském sousedství prostřednictvím společné evropské azylové 

politiky a rozvojových programů, což by mělo přispět k zajištění vnějších hranic EU 

a její bezpečnosti.203 V této souvislosti také strana deklaruje, že přispěje k „vybudování 

skutečně akceschopné pohraniční a pobřežní stráže EU“.204 

 Strana nahlíží bezpečnost státu z perspektivy celého regionu, ke kterému se ČR 

svojí příslušností k NATO řadí, a za „hlavního garanta euroatlantické bezpečnosti“ 

chápe USA.205 

KDU-ČSL také v programu zmiňuje, pouze však velmi obecně, působení cizích 

subjektů proti bezpečnostním zájmům ČR prostřednictvím dezinformačních kampaní 

a odhodlání bojovat s různými formami extremismu, ať už pravicového, levicového či 

náboženského v podobě konkrétně zmíněné islamistické propagandy.206 

3.2.4 Komunistická strana Čech a Moravy 

V programu KSČM nalezneme v souvislosti s hrozbami upozornění, 

že: „Dnešní svět je tísněn svévolí velmocí, vzestupem mezinárodního terorismu 

i organizovaného zločinu.“ To je doplněné o obecně formulovanou proklamaci: „Hájit 

mír spolu s občanskou veřejností a mírovými organizacemi a řešit příčiny nestability je 

                                                 

203 Zodpovědně pro společný domov – Volební program KDU-ČSL pro sněmovní volby v roce 2017. 

KDU-ČSL. [online]. 2017, s. 11. [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: 

https://www.kdu.cz/getattachment/f3c301fb-b96a-4915-87e4-6ad5713164a3/Volebni-program-2017-

2021.aspx. 
204 Ibid., s. 13. 
205 Ibid., s 15. 
206 Ibid., s. 11. 

https://www.kdu.cz/getattachment/f3c301fb-b96a-4915-87e4-6ad5713164a3/Volebni-program-2017-2021.aspx
https://www.kdu.cz/getattachment/f3c301fb-b96a-4915-87e4-6ad5713164a3/Volebni-program-2017-2021.aspx
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důležité pro eliminaci vážných hrozeb pro naši samotnou existenci.“207 Tyto vážné 

hrozby pro existenci ČR, případně jejích obyvatel, však nejsou nijak specifikovány. 

Můžeme se tedy pouze domýšlet, že jsou jimi právě v úvodní citaci zmíněná „svévole 

velmocí“, mezinárodní terorismus a organizovaný zločin.  

Z další části programu je zřejmé, že KSČM i nadále zaujímá svůj dlouhodobě 

zastávaný, negativní postoj k českému členství v NATO i k organizaci jako takové. 

Pravděpodobně právě na jednotlivé státy NATO, a zřejmě hlavně na USA, a jejich 

vojenské zásahy na cizích územích bez mandátu OSN,208 míří negativní zmínka 

o svévolném chování velmocí ve světě. 

Ve vztahu k migrační krizi KSČM zdůrazňuje řešení jejích příčin v oblastech, 

odkud lidé proudí do Evropy, poskytování humanitární pomoci, ale také neurčité 

„zamezení migračních vln pomocí preventivních akcí“.209 Povinné přerozdělovací 

migrační kvóty EU strana odmítá, na druhé straně od Unie požaduje regulaci migrace.  

KSČM také apeluje na zesílení boje s různými formami extremismu a deklaruje 

vyčlenit finanční prostředky na boj proti terorismu a proti různým formám 

kriminality.210 

3.2.5 Občanská demokratická strana 

ODS ve svém programu explicitně neidentifikuje žádné hrozby, pouze v kapitole 

Zahraniční věci a evropská politika deklaruje, že prosadí: „Podporu aktivní a cílené 

politiky vůči zemím v bezprostředním sousedství Evropy, zejména v oblasti severní 

Afriky a Blízkého východu, s cílem posílit v těchto zemích stabilitu a prosperitu, a tím 

zmenšit bezpečnostní rizika.“211 Za tímto prohlášením lze hledat snahu o řešení 

nestability a krizí v sousedních regionech Evropy, které mají výrazný podíl na masové 

migraci tamních obyvatel do evropského prostoru. Ovšem program ODS nespecifikuje, 

jaká bezpečnostní rizika má podle mínění strany nestabilita v těchto zemích za následek, 

jestli přímo migrační krizi a související ohrožení národní identity či například 

                                                 

207 Volební program KSČM pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017. 

KSČM. [online]. 2017, s. 21. [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: 

https://www.kscm.cz/sites/default/files/soubory/Program%20KS%C4%8CM/volebni_program_kscm_pro

_volby_do_ps_pcr_2017.pdf.  
208 Ibid. 
209 Ibid.  
210 Ibid., s. 22. 
211 Silný program pro silné Česko. ODS. [online]. 2017, s. 11. [cit. 2018-02-29]. Dostupné z: 

file:///C:/Users/User/Downloads/Program-ODS-2017-web%20(6).pdf.  

https://www.kscm.cz/sites/default/files/soubory/Program%20KS%C4%8CM/volebni_program_kscm_pro_volby_do_ps_pcr_2017.pdf
https://www.kscm.cz/sites/default/files/soubory/Program%20KS%C4%8CM/volebni_program_kscm_pro_volby_do_ps_pcr_2017.pdf
../../../../../Downloads/Program-ODS-2017-web%20(6).pdf
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terorismus, ani to, jaký referenční objekt je ohrožen, zda pouze ČR nebo z širší 

perspektivy EU jako celek. 

ODS se prezentuje jako „tradičně prozápadní a transatlantická“, považuje za 

klíčové členství ČR v NATO i EU, které je pohledem strany „geopoliticky i ekonomicky 

jedinou realistickou možností, jak ukotvit naši exportně orientovanou zemi v politickém 

i ekonomickém prostředí evropského kontinentu“.212 Ve vztahu k EU však zaujímá, jak 

již bylo naznačeno výše, asertivní postoj. Strana prosazuje navrácení části kompetencí 

na úroveň národních států a trvá na jednoznačném prosazování národních zájmů ČR. 

Tím je myšleno například odmítání jakékoli legislativy, která nevyhovuje českým 

zájmům, jmenovitě povinných přerozdělovacích migračních kvót (ODS prosazuje 

výjimku ze společné azylové a migrační politiky) či evropské směrnice regulující držení 

zbraní. Je zajímavé, že jediná zmínka ODS k migraci se týká právě požadavku na 

výjimku ze společné evropské migrační politiky, jenž je ovšem možné chápat zejména 

v kontextu hájení politické suverenity ČR a odmítání evropské legislativy.213  

V programu ODS tak lze identifikovat určitou snahu o sekuritizaci, ovšem 

v nijak radikální formě, politické suverenity ČR, jejíž národní zájmy jsou z perspektivy 

ODS ohroženy ze strany EU, pokračující evropské integrace i konkrétních 

diskutovaných politik prosazovaných evropskými úřady. 

3.2.6 Pirátská strana 

 Ani v programu Pirátské strany není žádné téma jednoznačně prezentováno jako 

existenční hrozba, tedy nebyl identifikován sekuritizační krok ze strany Pirátů. Jediný 

náznak ohrožení ČR je možné spatřovat v deklaraci Pirátů, že ochrání „náš stát před 

kybernetickými útoky“ prostřednictvím prosazení účinné kybernetické obrany. Ta by 

měla mimo jiné stát na respektu k soukromí občanů, nebude tak plošně sledovat 

komunikaci.214  

Strana se v programu pouze okrajově vyjadřuje k migrační krizi – odmítá 

„extrémní požadavky“215 a podporuje pomoc v krizových oblastech, ze kterých lidé 

prioritně přichází do Evropy. Jak již bylo uvedeno, pro zjištění detailnějších názorů 

                                                 

212 Ibid. 
213 Ibid. 
214 Volební program Černé na bílém pro volby 2017 do Poslanecké sněmovny. Pirátská strana. [online]. 

2017, s. 10. [cit. 2018-02-29]. Dostupné z: https://www.pirati.cz/assets/pdf/program_cerne_na_bilem.pdf.  
215 Ibid., s. 14. 

https://www.pirati.cz/assets/pdf/program_cerne_na_bilem.pdf
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a postojů strany k migraci, program odkazuje na stanovisko strany k migraci Postoj 

České pirátské strany k vlně uprchlíků.216 

3.2.7 Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura  

V rámci celého programu SPD lze nalézt celou řadu sekuritizačních kroků, 

rétorika o „vážném, existenčním ohrožení“ je všudypřítomná.217 V analyzovaných 

kapitolách vystupují do popředí snahy SPD o sekuritizaci témat, jež mají svůj původ 

především v politickém a společenském sektoru.  

Hnutí SPD se stylizuje do role ochránce ČR, jejích občanů a národních zájmů: 

„Vážení přátelé, naše hnutí požaduje zásadní kroky k zajištění bezpečnosti naší země 

a jejich občanů.“218 Za zásadní ohrožení české svobody a bezpečnosti hnutí SPD 

označuje islámský radikalismus spojovaný s migranty: „Především odmítáme vnuceně 

přijímat nelegální imigranty a odmítáme islamizaci naší země pod záminkou 

multikulturalismu. Nedovolíme v České republice vznik páté kolony radikálních 

muslimů. Právo šaría a islámský džihád jsou ohrožením naší svobody a bezpečnosti. 

Jejich propagaci a šíření postavíme mimo zákon a porušení budeme jednoznačně 

trestat.“219 Rozebereme-li podrobněji toto prohlášení, za hrozbu jsou prezentovány 

multikulturalismus, islamizace, právo šaría a islámský džihád vyznávané a praktikované 

radikálními muslimy, jejichž příchodu, který by znamenal islamizaci a rozvrácení ČR 

zevnitř, je SPD odhodláno zabránit. Referenčním objektem je z pohledu SPD 

„bezpečnost a svoboda“ ČR a jejího obyvatelstva, půjdeme-li hlouběji, pak také sdílené 

                                                 

216 Postoj České strany pirátské vlně uprchlíků. Pirátská strana. [online]. 22. 10. 2015. [cit. 2018-03-28]. 

Dostupné z: https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/stanovisko-k-uprchlikum.html. 
217 Pouze pro ilustraci a jako příklad uveďme několik prohlášení. V kapitole Demokracii a svobodu – Už 

nikdy o nás bez nás. SPD uvádí: „Demokracie i svoboda jsou v této zemi vážně ohroženy.“ Hnutí proto 

požaduje „zásadní legislativní změny k jejich obraně“ ve formě zákona o obecném referendu, přímé 

volby a odvolatelnosti politiků a také jejich trestní a hmotné odpovědnosti. Legislativní změny by měly 

přispět k omezení moci „stranických mafií“. Program SPD v tomto směru pokračuje, když za další 

„zásadní ohrožení demokracie“ označuje „činnost takzvaných neziskových organizací s politickým a 

ideologickým programem“, které jsou údajně „úzce propojeny na činnost státní správy a realizují 

ideologické a politické cíle za veřejné prostředky.“ Jako mimořádné opatření proti jejich činnosti SPD 

navrhuje zakázat jejich financování z veřejného rozpočtu. Přijmeme-li perspektivu SPD, referenčním 

objektem těchto sekuritizačních kroků je stát, respektive politické a ideologické základy, na nichž je ČR 

založena. Předmětem sekuritizačního kroku jsou zmíněné „stranické mafie“ a „neziskové organizace 

s politickým a ideologickým programem“ narušující podstatu demokratického a svobodného státu. Jedná 

se o hrozby, jež lze podle sektorového dělení klasifikovat do politického sektoru. Program SPD nicméně 

neupřesňuje, co přesně si pod pojmy „stranické mafie“ a „neziskové organizace s politickým a 

ideologickým programem“ představit. In: Volební program SPD. SPD – Tomio Okamura. [online]. 2017. 

[cit. 2018-02-29]. Dostupné z: http://www.spd.cz/program. 
218 Volební program SPD. SPD – Tomio Okamura. [online]. 2017. [cit. 2018-02-29]. Dostupné z: 

http://www.spd.cz/program. 
219 Ibid. 
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hodnoty, identita, normy či náboženství, které by byly „multikulturalismem 

a islamizací“ zničeny. Podle SPD je tyto radikální muslimy možné hledat mezi 

nelegálními migranty, kteří přicházejí do Evropy. Zároveň se tak v prohlášení objevuje 

narážka na povinné přerozdělovací kvóty EU, které hnutí považuje za součást „řízené 

islamizace“ ČR skryté „pod záminkou multikulturalismu“.220 Tímto se dostáváme 

k výrazné linii programu, kdy se hnutí pokouší o sekuritizaci politické suverenity ČR ve 

formě radikálního nesouhlasu s podobou členství ČR v EU a prohlubováním evropské 

integrace, charakterizované rétorikou o „ztrátě suverenity ČR“, „diktátu EU“ i „obraně 

svobody, demokracie a národních zájmů ČR“: „Vážení přátelé, Česká republika není 

suverénní zemí. Naše země je podřízena diktátu Evropské unie.“221 SPD kritizuje 

legislativní kroky a návrhy EU týkající se směrnic o držení zbraní, přerozdělování 

migrantů a dalších politik. Program hnutí jde až tak daleko, že pozici ČR v EU 

přirovnává k protektorátu, což s ohledem na českou historii může u čtenáře vyvolávat 

značně negativní konotace: „Provádí se plán na multikulturní evropský super stát, kde 

Česká republika bude pouze bezvýznamná administrativní jednotka. Nemůžeme se 

spokojit s budoucností tohoto novodobého protektorátu…“222 K obnovení suverenity 

ČR a prosazování národních zájmů hnutí navrhuje jednat o změně podmínek členství 

ČR v EU. V případě neúspěchu vyjednávání pak deklaruje vyhlášení referenda 

o vystoupení ČR z EU po vzoru Velké Británie. Následující prohlášení, které se nachází 

v obecném politickém programu hnutí, dále demonstruje negativitu postoje SPD 

k EU: „Současná podoba evropské integrace je chybným projektem vytvoření 

evropského superstátu. Projekt je spojen s faktickým oslabením a likvidací národních 

států a národů Evropy. Žádáme právo občanů rozhodnout v referendu o vystoupení 

z EU. Projekt stávající evropské integrace také přímo ohrozí svobodu a demokracii 

v Evropě. Součástí tohoto procesu je řízená islamizace Evropy. Probíhající nelegální 

imigrace je počáteční fází konfliktu, který v konečném důsledku ohrozí svobodu, 

demokracii i samotnou existenci České republiky a našeho národa. (…) Naše společnost 

má národní tradice vycházející z kořenů židovské, antické a křesťanské kultury 

a civilizace. Tyto hodnoty budeme chránit. Jsou základem demokracie, svobody 

a lidských práv. Probíhající islamizace evropských zemí je s těmito hodnotami 

                                                 

220 Ibid. 
221 Ibid. 
222 Volební program SPD. SPD – Tomio Okamura. [online]. 2017. [cit. 2018-02-29]. Dostupné z: 

http://www.spd.cz/program. 
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neslučitelná. Důsledně odmítáme multikulturní ideologii, která je nástrojem 

islamizace.“223 Ačkoli se SPD v programu jednoznačně vymezuje proti 

multikulturalismu, radikálnímu islámu i nelegální migraci, na základě citovaných pasáží 

programu by bylo možné tyto hrozby vnímat pouze jako nástroje a prostředky 

k destrukci národních států ze strany EU,224 která je prezentována jako hlavní ohrožení 

demokracie, svobody, hodnot a v konečné podobě i samotné existence jak ČR, tak také 

dalších evropských národních států.  

Ve snaze najít vysvětlení tohoto nejasně konstruovaného sdělení a vnímání 

vztahu EU-migrace z pohledu SPD bylo nutné jít hlouběji, a to do již výše 

diskutovaných, doplňkových dokumentů programu, které dále rozpracovávají 

bezpečnostní, respektive zahraniční politiku ČR. Ani zde se však nevyjasňuje, která 

hrozba je podle SPD nejvážnější a ani to, zda optikou hnutí EU migrační vlnu 

„organizuje“ nebo na ni pouze nedostatečně reaguje. V bezpečnostním materiálu se 

dočteme: „Za největší hrozbu pro bezpečnost ČR a stabilitu jejího politického, 

ekonomického a sociálního systému považujeme v současné době masovou migraci 

miliónů obyvatel, jejichž kulturní, historické a sociální chování v souvislosti 

s náboženstvím je s našimi hodnotami neslučitelné. Stupňující migraci považujeme za 

zásadní hrozbu naší státní existence.“225 EU pak podle SPD „není schopna se svou 

bezzubou politikou a svou bezpečnostní agenturou Frontex zabránit tisícům pašeráků 

lidí přepravovat migranty na území států EU. Nedokázala zajistit ani elementární 

ochranu hranic Schengenského prostoru, natož migraci zastavit.“226 Z těchto citací by 

bylo možné vyvozovat, že Unie jednoduše není schopna adekvátně reagovat na 

migrační vlnu. Dále však dokument v části věnované analýze bezpečnostních hrozeb 

pro ČR uvádí „imigrační krizi a islamizaci Evropy“ na prvním místě pomyslného 

žebříčku hrozeb, přičemž tvrdí: „… jde o organizované procesy směřující ke zničení 

národních států a vytvoření Evropského superstátu. Imigrace je zde použita jako 

zbraň“.227 V dokumentu o zahraniční politice ČR SPD navazuje na narativ o EU jako 

                                                 

223 Politický program SPD. SPD – Tomio Okamura. [online]. 2017. [cit. 2018-02-29]. Dostupné z: 

http://www.spd.cz/program. 
224 Program ovšem nespecifikuje, kdo stojí za tímto směřováním EU. Lze se jen dohadovat, zda SPD má 

na mysli např. neurčité nadnárodní elity či struktury, které usilují o destrukci národních států. 
225 Česká republika – náš bezpečný domov, naše úspěšná budoucnost.. SPD – Tomio Okamura. [online]. 

březen 2016, s. 5. [cit. 2018-03-10]. Dostupné z: http://www.spd.cz/uploads/stranky/1/dokumenty/ceska-

republika-nas-bezpecny-domov-nase-uspesna-budoucnost.pdf.  
226 Ibid., s. 12. 
227 Ibid., s. 10. 
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http://www.spd.cz/uploads/stranky/1/dokumenty/ceska-republika-nas-bezpecny-domov-nase-uspesna-budoucnost.pdf
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organizátorovi migrační krize se skrytými cíli v podobě zničení národních států. 

Důsledkem „organizování příchodu milionů imigrantů z rozvojových zemí, kteří jsou 

v absolutní většině neintegrovatelní, … a tlaku Evropské komise na nucené přijímání 

velkých počtů nelegálních imigrantů bude v konečném důsledku očekávaný zánik 

národních států.“228 Příčina masové migrace je identifikována „… v podivném 

a nepochopitelném humanismu, mediální manipulaci a cenzuře ‚nesprávných názorů‘ ze 

strany vedení EU, která nelegální migranty de facto pozvala. (…) Jsme v dnešní době 

svědky jedinečného, tragického sociálního experimentu, kdy Evropa páchá sebevraždu 

za své vlastní peníze, sebevraždu, ke které si sama tleská, jak ji provádí humánně 

a politicky korektně.“229 Vyjasnit vztah mezi EU a migrací se tedy ani při vší snaze 

nepodařilo. Zůstává nejasné, zda EU z pohledu SPD pouze není schopna adekvátně 

reagovat na migrační vlnu nebo migraci přímo „organizuje“ a využívá jako zbraň ke 

zničení evropských národních států.  

V bezpečnostním dokumentu SPD je, kromě zmíněné migrace, dále 

identifikováno několik hrozeb pro bezpečnost ČR,230 které lze zařadit do politicko-

vojenského sektoru bezpečnosti. Materiál také podrobně analyzuje bezpečnostní 

prostředí.231 

Přejdeme-li zpět k samotnému volebnímu programu SPD, prezentované 

existenční hrozby v podobě EU, migrace, multikulturalismu či radikálního islámu a jeho 

projevů v sobě propojují politický a společenský sektor bezpečnosti. Waisová 

poznamenává, že společenský sektor, tedy bezpečnost společnosti a společenských 

                                                 

228 Zahraniční politika. SPD – Tomio Okamura. [online]. s. 3. [cit. 2018-03-10]. Dostupné z: 

http://www.spd.cz/uploads/stranky/1/dokumenty/zahranicni-politika.pdf.  
229 Ibid., s. 7.  
230 Jednak „rozsáhlá destabilizace Evropy a jejího okolí spojená se změnou hranic zemí, neústavními 

převraty, vznikem totalitních režimů s fašistickými znaky, narušením energetických cest a ozbrojenými 

akcemi mimo režim mezinárodního práva.“ Dále pak „pohrůžky informační, psychologické a ekonomické 

války proti zemím hájícím svoji suverenitu. Může dojít i k pohrůžkám ozbrojenou silou a vyvolání 

konfliktu mezi zeměmi, včetně konfliktu s využitím nestátních ozbrojených formací.“ A jako poslední 

hrozba je označen „vznik oblastí destabilizace v Evropě spojené s teroristickou činností rozsáhlého 

charakteru“. In: Česká republika – náš bezpečný domov, naše úspěšná budoucnost.. SPD – Tomio 

Okamura. [online]. březen 2016, s. 10-11. [cit. 2018-03-10]. Dostupné z: 

http://www.spd.cz/uploads/stranky/1/dokumenty/ceska-republika-nas-bezpecny-domov-nase-uspesna-

budoucnost.pdf. 
231 Při podrobnější analýze bezpečnostního prostředí SPD diskutuje pravděpodobnost vypuknutí 

globálního konfliktu vzniklého v důsledku konfliktů na Ukrajině a Blízkém Východě, a také zvyšující se 

možnosti konfliktů v Evropě či jejím sousedství. Materiál také upozorňuje na šíření zbraní hromadného 

ničení. Uvedené hrozby mají svůj původ ve vojenském sektoru. Riziko pro bezpečnost ČR podle SPD 

představuje rovněž současný stav AČR a připravenost občanů na možný konflikt na území ČR, které 

limitují schopnost bránit území státu a jeho integritu. Z nevojenských hrozeb SPD zmiňuje rostoucí 

hrozby v environmentálním sektoru, jmenovitě přírodní katastrofy. In: Ibid., s. 5. 

http://www.spd.cz/uploads/stranky/1/dokumenty/zahranicni-politika.pdf
http://www.spd.cz/uploads/stranky/1/dokumenty/ceska-republika-nas-bezpecny-domov-nase-uspesna-budoucnost.pdf
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skupin, se blíží bezpečnosti politické, ovšem i přes jejich provázanost se liší v některých 

základních aspektech. Jádrem politické bezpečnosti je politické uspořádání státu, systém 

vlády a ideologické základy, které jsou fundamentálními základy a podstatou státu 

a jeho vlády. Podstatou společenské bezpečnosti je identita sociálních skupin, přičemž 

záleží právě na konstrukci identity různých společností.232 SPD v programu demonstruje 

interpretaci islamizace, multikulturalismu a radikálního islámu jako ohrožení 

konstruovaných „nás“ – obyvatel českého státu identifikujících se kolem sdílených 

hodnot, tradic, kultury, či náboženství, ale i kolem demokratického národního státu.233 

Ostatně SPD svůj program staví právě na zkratce „my“ vs. „oni“ – ČR a její „občané“, 

užijeme-li často opakovanou terminologii SPD, vs. vše cizí, ať již v podobě migrace či 

vzdálené, ač všudypřítomné, diktatury EU usilující o zničení národních států a tolerující 

či přímo podporující multikulturalismus, jehož průvodním jevem je příchod 

nepřizpůsobivých imigrantů, kteří ohrožují „naše“ hodnoty i bezpečnost. Hnutí tak 

populisticky brnká na struny xenofobních nálad části české společnosti. 

Shrneme-li sekuritizační kroky obsažené v analyzovaných kapitolách programu 

SPD, prezentovaná hrozba v podobě EU je nevojenské povahy, pramení v politickém 

sektoru, přičemž míří na základní fungování a podstatu ČR (a také dalších evropských 

národních států) ve formě demokracie a svobody, v konečném důsledku pak existenci 

státu. Další hnutím vnímané existenční hrozby, jako multikulturalismus, migrace či 

radikální islám, na nichž se EU ovšem svojí politikou také podílí, jsou ohrožením 

především společenské bezpečnosti. Referenčním objektem tohoto sekuritizačního 

kroku je primárně sdílená identita, hodnoty, normy či náboženství, ale i bezpečnost 

české společnosti, sekundárně a v širší perspektivě i společností ostatních evropských 

národních států a evropské civilizace jako celku.  

3.2.8 Starostové a nezávislí 

V prioritách programu, nastíněných v úvodní části programu, STAN 

uvádí: „Obranná politika musí zohlednit hrozby současnosti, zjm. kyber útoky, hybridní 

                                                 

232 WAISOVÁ, Šárka. Od národní bezpečnosti k mezinárodní bezpečnosti. Kodaňská škola na křižovatce 

strukturálního realismu, anglické školy a sociálního konstruktivismu, s. 74-75. 
233 Viz „Naše společnost má národní tradice vycházející z kořenů židovské, antické a křesťanské kultury a 

civilizace. Tyto hodnoty budeme chránit. Jsou základem demokracie, svobody a lidských práv. Probíhající 

islamizace evropských zemí je s těmito hodnotami neslučitelná. Důsledně odmítáme multikulturní 

ideologii, která je nástrojem islamizace.“ In: Politický program SPD. SPD – Tomio Okamura. [online]. 

2017. [cit. 2018-02-29]. Dostupné z: http://www.spd.cz/program. 
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formy války apod.“234 Toto prohlášení je dále rozvedeno v kapitole Obrana a bezpečí – 

konec iluzí: „Území České republiky už je přímo ohroženo nepřátelskými aktéry – 

dezinformační kampaně nebo útočné kybernetické operace agresivně se chovajících 

režimů již na českém území působí, nebo je tato možnost v blízkých letech 

pravděpodobná. Narůstá hrozba tzv. hybridních útoků. Gradující krize v severní Africe 

a na Blízkém východě způsobená nedostatkem zdrojů i mocenskými krizemi vyvine další 

migrační tlak na Evropu.“235 STAN, v programu není v analýze rizik příliš konkrétní 

a nespecifikuje, který agresivní stát, případně státy, svým působením přímo ohrožují 

ČR. Můžeme tedy pouze spekulovat, že v kontextu evropského dění a diskutovaných 

dezinformačních kampaní, kybernetických útoků a hybridní války, lze za tímto výrokem 

o hrozbách pro ČR hledat Rusko a jeho vojenské angažmá na Ukrajině či snahu 

ovlivňovat dění i v jiných zemích Evropy prostřednictvím kybernetických útoků 

a dezinformačních kampaní. Nicméně je třeba upozornit, že Rusko v programu není 

explicitně zmíněno a jedná se tak o pouhou spekulaci provedenou na základě uvedených 

pasáží programu. 

Co se týče tématu migrace a druhé části výše citované pasáže o migračním tlaku 

na Evropu, STAN vnímají probíhající migrační krizi jako následek, nikoliv příčinu, 

nestability a krizí ve zmíněných regionech v sousedství Evropy a proto je podle hnutí 

zásadní, i s ohledem na udržení stability EU, „klást důraz na prevenci a předcházení 

konfliktů efektivním zacílením rozvojové pomoci a zahraničněpolitické spolupráce“ 

a „v případě eskalace napětí … využít všech dostupných nástrojů krizového 

managementu (mírové mise apod.) s důrazem na komplexní rekonstrukci po skončení 

konfliktu.“236 Hnutí také apeluje na efektivní spolupráci evropských států při ochraně 

vnějších hranic EU.237 

STAN se prezentují jako jednoznačně prozápadní a proevropská strana, která 

zahraniční politiku a zejména pak členství ČR v EU považuje za záruku bezpečnosti, 

stabilního ukotvení v západních strukturách i prosperity státu, a to až do té míry, že 

tvrdí: „Česká republika jednoznačně patří na západ, je integrální součástí evropského 

prostoru, který je pro ni zásadní z hlediska hodnotového, ekonomického, politického 

i bezpečnostního. Stabilita evropského prostoru je naprosto zásadní pro zajištění 

                                                 

234 Program STAN 2017. Starostové a nezávislí. [online]. 2017, s. 10. [cit. 2018-02-29]. Dostupné z: 

https://www.starostove-nezavisli.cz/fmfile/0/files/volby17/STAN_program_17_final.pdf. 
235 Ibid., s. 50. 
236 Ibid., s. 73. 
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existence a úspěšného rozvoje státu.“238 Proto se hnutí vyslovuje pro další prohlubování 

evropské integrace.239 STAN tak podmiňují jednak prosperitu, ale i samotnou existenci 

ČR, stabilním fungováním EU, v širším pojetí evropského prostoru.  

Z perspektivy STAN tedy existují pro ČR dvě hlavní hrozby. Jednak 

dezinformační kampaně a kybernetické či hybridní útoky agresivních nepřátelských 

aktérů. Jedná se o hrozby na pomezí politicko-vojenského sektoru, pokud hovoříme 

o otevřeném užití ozbrojených sil v rámci hybridních útoků či „jemnějších“ prostředků 

k podvracení suverenity a politického uspořádání evropských demokratických států 

v podobě kybernetických útoků a dezinformací. Další hrozbou je nestabilita 

v evropském sousedství vyvolávající masovou migraci do EU, která následně ohrožuje 

stabilitu Unie a evropského prostoru, jež je hnutím považována za klíč k zajištění 

existence a prosperity ČR. V tomto směru se tedy prolínají environmentální, politický, 

společenský a vojenský sektor bezpečnosti – krize a nestabilita v sousedících regionech 

Evropy, způsobená nedostatkem zdrojů (environmentální sektor) a mocenskými krizemi 

(vojensko-politický sektor), vyvolává masovou migraci (společenský sektor) do Evropy, 

což v konečném důsledku vytváří i nestabilitu, především politickou, samotné EU 

a evropského prostoru. 

3.2.9 TOP 09  

TOP 09 je výrazným stoupencem členství ČR jak v EU, tak v NATO. Obě tyto 

organizace považuje za klíčové jak pro rozvoj české společnosti,240 tak pro zahraniční 

a bezpečnostní politiku ČR, zejména v kontextu přesvědčení strany, že zájmy malého 

a relativně slabého státu, za který lze v mezinárodním kontextu objektivně ČR označit, 

je možné garantovat pouze v rámci většího společenství či mezinárodní organizace.241 

Co se týče vztahů ČR a EU, z pohledu TOP 09 „EU představuje klíčovou podmínku pro 

zajištění kvalitního a bezpečného života všech občanů“, ať už z hlediska bezpečnosti, 

stability, důvěryhodnosti či ekonomiky.242 TOP 09 proto jednoznačně podporuje 

integraci EU a aktivní účast ČR na jejím prohlubování, a to až do té míry, že ztráta 

                                                                                                                                               

237 Ibid. 
238 Ibid., s. 70. 
239 Ibid.  
240 Volební program 2017. TOP 09. [online]. 2017, s. 14. [cit. 2018-02-29]. Dostupné z: 

https://www.top09.cz/files/soubory/volebni-program-2017-do-poslanecke-snemovny_1717.pdf. 
241 Ibid., s. 15. 
242 Ibid., s. 16. 

https://www.top09.cz/files/soubory/volebni-program-2017-do-poslanecke-snemovny_1717.pdf
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postavení ČR v rámci EU by podle ní pro ČR znamenala „zásadní hrozbu“.243 

Předmětem tohoto sekuritizačního kroku je tedy ztráta pozice nebo členství ČR v EU 

a případně dezintegrační tendence Unie. Strana proto klade důraz na aktivní 

a konstruktivní podíl ČR na fungování a rozhodování v rámci EU.  

Podobně dramatické prohlášení se týká i členství ČR v NATO. TOP 09 zásadně 

odmítá jakékoli debaty o vystoupení z NATO se slovy: „Opuštění NATO by bylo 

bezpečnostní sebevraždou.“244 Tento výrok je třeba chápat zejména v kontextu 

dynamických změn, které podle strany probíhají na mezinárodně-politické scéně 

i v bezpečnostním prostředí. Optikou bezpečnostní analýzy TOP 09 „války v Evropě či 

evropském sousedství – na Ukrajině a Blízkém východě – ukazují, že geopolitické 

bezčasí skončilo a svět se stává i pro naši zemi mnohem rizikovějším“,245 přičemž na 

mezinárodním poli existuje řada autoritářských zemí, jejichž vládci vidí „v úspěšném 

Západu hlavního nepřítele.“.246 V tomto směru program dále navazuje: „Největším 

bezpečnostním rizikem jsou politické síly zpochybňující základy, na nichž spočívá 

demokratický systém vládnutí a právního státu. Obrana je vyloučená bez existence 

dostatečně profesionálních vojenských sil, umožňujících věrohodné odstrašení, 

respektive efektivní obranu proti všem silám, které by chtěly vynutit změnu politických či 

teritoriálních poměrů, k nimž v posledních pětadvaceti letech v Evropě došlo.“247 TOP 

09 však nezůstává u obecných frází a, na rozdíl od hnutí STAN, v programu konkrétně 

identifikuje stát, který podle ní představuje největší hrozbu: „… touto revizionistickou 

silou je a v nejbližších letech zůstane Rusko. To je nejen přímým sousedem 

středoevropského prostoru, ale i nejhlasitějším a nejsilnějším kritikem současného stavu 

systému mezinárodních vztahů a především mocností, která ve snaze realizovat změnu 

ve svůj prospěch, sáhla ke zbraním.“248 Rusko je tedy ze strany TOP 09 označeno za 

zásadní bezpečnostní hrozbu jak pro ČR, tak pro západní státy sdružené v EU či NATO.  

Kromě tradičních, symetrických hrozeb, např. v podobě agresivně se chovajících 

států (jako Rusko), upozorňuje TOP 09 v rámci všezahrnující analýzy bezpečnostního 

                                                 

243 „Místo České republiky vidíme v jádru EU, nikoli ve vedlejším pruhu. Nesmíme dopustit, abychom se 

v důsledku neuvážených kroků ocitli na okraji či zcela stranou evropského dění. Rozvolnění Unie, 

vícerychlostní Evropa či jiné možné podoby EU, které by otevíraly možnost, že se staneme ‚členem 

druhého řádu‘, pro nás představují zásadní hrozbu.“ In: Ibid. 
244 Ibid., s. 13-14. 
245 Ibid., s. 15. 
246 Ibid. 
247 Ibid., s. 19. 
248 Ibid. 
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prostředí na celou řadu dalších nebezpečí, tentokrát asymetrické povahy,249 které se 

mohou objevovat v dohledné budoucnosti.250  

TOP 09 identifikuje rovněž další hrozby, tentokrát pramenící v nevojenské 

oblasti politického sektoru, které představují zásadní ohrožení politického zřízení ČR 

a její ekonomické prosperity: „Největší nevojenskou hrozbou, narušující stabilitu 

ekonomiky a celého demokratického zřízení, je organizovaný zločin a s ním spojená 

korupce. V současné době také hrozba terorismu. Ve svém důsledku mohou způsobit 

rozpad právního státu.“251 V boji proti organizovanému zločinu TOP 09 volá po 

nutnosti efektivní spolupráce na úrovni EU i mezinárodního společenství. Ve vztahu 

k terorismu klade strana důraz na jeho prevenci, například ve formě zvýšení ochrany 

tzv. měkkých cílů či potlačování pravicového, levicového, a hlavně pak islámského 

extremismu.252 

Shrneme-li sekuritizační kroky ze strany TOP 09, jako zásadní či existenční 

hrozba pro ČR je označeno jednak rozvolnění EU či případně odsunutí ČR na její 

periferii, dále vystoupení z NATO, jež by bylo slovy TOP 09 „sebevraždou”. V obou 

případech jde o témata, která llasifikovat do politického sektoru. Další prezentovanou 

existenční hrozbou je pak agresivní Rusko vystupující z tradičního vojenského sektoru 

bezpečnosti. Z nevojenských hrozeb považuje TOP 09 za největší nebezpečí pro 

demokratické a právní zřízení ČR a její ekonomiku organizovaný zločin, s ním spojenou 

korupci, a také terorismus. Tyto hrozby jsou klasifikovány primárně do politického 

sektoru bezpečnosti. Kromě těchto témat jsou za hrozby, kterým ČR a Evropa čelí nebo 

v dohledné budoucnosti budou čelit, označeny radikalismus, extremismus (a související 

již zmíněný terorismus), dezinformační kampaně, subverze či cílené podkopávání 

                                                 

249 Označovaných též jako „hybridní hrozby“. In: Ministerstvo vnitra ČR, odbor bezpečnostní politiky a 

prevence kriminality. Audit národní bezpečnosti, s.127-128. 
250 „Mezi asymetrické hrozby, kterým budeme čelit, patří terorismus, radikalizace, kriminalita, 

extremismus, dezinformační kampaně, subverze či cílené podkopávání legitimity státní správy. Vedle 

uvedených skutečností musíme mít na zřeteli řešení vnitrostátních konfliktů, které budou provázeny 

humanitárními krizemi, ekonomickým propadem a destabilizací společnosti. (…). Na východě je Evropa 

ohrožována agresí Ruska vůči Ukrajině, země Evropy ohrožuje terorismus a migrace nebývalých 

rozměrů. K tomu negativně přispívá i vnitropolitický vývoj v Turecku a jeho snaha zapojit do řešení 

těchto záležitostí i turecké menšiny žijící v zemích EU. Následkem těchto nově vzniklých hrozeb se stírá 

rozdíl v zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti. Tento nový fenomén „hybridních hrozeb“ vyžaduje změny v 

přístupech k jejich eliminaci.“ In: Volební program 2017. TOP 09. [online]. 2017, s. 20. [cit. 2018-02-

29]. Dostupné z: https://www.top09.cz/files/soubory/volebni-program-2017-do-poslanecke-

snemovny_1717.pdf.. 
251 Ibid., s. 22. 
252 Ibid., s. 22-23. 

https://www.top09.cz/files/soubory/volebni-program-2017-do-poslanecke-snemovny_1717.pdf
https://www.top09.cz/files/soubory/volebni-program-2017-do-poslanecke-snemovny_1717.pdf
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legitimity státní správy, tedy vše témata spadající převážně do sektoru politického, 

a také migrace jako hrozba společenského sektoru bezpečnosti. 

Za určitý opak sekuritizačního kroku, řekněme desekuritizační krok,253 

a vymezování se proti zbytečné sekuritizaci určitých témat by bylo možné označit 

prohlášení TOP 09, ve kterém deklaruje, že nepřipustí „omezení práv a svobod občanů 

v důsledku strašení nesprávně odhadnutými riziky“.254 Tento přístup klade důraz na 

důkladný proces analýzy rizik a vyhodnocování hrozeb, a také demonstruje snahu 

TOP 09 předejít vzniku tzv. „policejního státu“, ve kterém by byla bezpečnost 

zajišťována výrazně na úkor garance lidských práv a svobod. 

3.2.10 Zelení  

 Podobně jako další proevropské strany, také Zelení považují EU za garanci míru, 

stability a prosperity ČR. Proto odmítají jakékoli oslabování pozice ČR v EU nebo 

oslabování pozice samotné Unie na globální úrovni.255 Zelení tak nahlíží bezpečnosti 

z celoevropské perspektivy a jako potenciální ohrožení míru a prosperity vnímají 

následující témata: „Odchod Velké Británie z EU, integrace statisíců uprchlíků 

a uprchlic, stabilita eurozóny, vnitřní reforma, ambiciózní klimatická politika, zajištění 

pracovních příležitostí pro mladé lidi, harmonizace sociálních systémů – to jsou klíčové 

výzvy pro současnou Evropu. Případné selhání by mohlo vést k ohrožení míru, 

blahobytu dalších generací a k devastaci životního prostředí nejen na starém 

kontinentě, ale i po celém světě. Potřebujeme proto silnou a jednotnou Evropskou unii, 

která dokáže určovat směr a zároveň vyjednat kompromis mezi členskými státy.“256  

Z perspektivy bezpečnosti EU považují Zelení rovněž za důležité, aby v reakci 

na současné výzvy a hrozby, jako například hybridní, dezinformační a kybernetické 

útoky, byla prohlubována evropská obranná a bezpečnostní spolupráce v rámci 

Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU.257 

                                                 

253 STEJSKAL, Libor. Bezpečnost, její koncept a souvislosti, s. 25. 
254 Volební program 2017. TOP 09. [online]. 2017, s. 19. [cit. 2018-02-29]. Dostupné z: 

https://www.top09.cz/files/soubory/volebni-program-2017-do-poslanecke-snemovny_1717.pdf. 
255 Volební program Zelených – Pro volební období 2017-2021. Zelení. [online]. 2017, s. 41. [cit. 2018-

02-29]. Dostupné z: https://www.zeleni.cz/wp-

content/uploads/2017/06/zeleni_volebni_program_2017.pdf. 
256 Ibid. 
257 „… své kapacity však EU plně nevyužívá. Je nezbytné zlepšit efektivitu unijních složek, především ve 

vztahu k prevenci konfliktů, ochraně civilistů a podpoře místních institucí. Společná zahraniční a 

bezpečnostní politika EU by měla být také schopná reagovat na hybridní, dezinformační a kybernetické 

způsoby vedení konfliktů. Účinná obrana proti těmto hrozbám vyžaduje úzkou spolupráci mezi všemi 

https://www.top09.cz/files/soubory/volebni-program-2017-do-poslanecke-snemovny_1717.pdf
https://www.zeleni.cz/wp-content/uploads/2017/06/zeleni_volebni_program_2017.pdf
https://www.zeleni.cz/wp-content/uploads/2017/06/zeleni_volebni_program_2017.pdf
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K migraci a migrační krizi program uvádí: „Tzv. uprchlická krize v roce 2015 

odkryla zásadní nedostatky v azylových systémech států EU. Tato skutečnost ohrožuje 

životaschopnost celého Schengenského prostoru a princip volného pohybu osob uvnitř 

EU. Reforma je proto nezbytná.“258 Proto Zelení apelují na sjednocení evropské azylové 

politiky a zefektivnění kontroly migrantů.259 Ačkoli se Zelení nevymezují vůči migraci 

jednoznačně negativně a nabízejí především konstruktivní řešení této problematiky, 

včetně toho, že jako jediná z analyzovaných stran apelují na morální odpovědnost ČR 

a vyzývají ke každoročnímu přijetí minimálně několika tisíc migrantů,260 přesto jejich 

program prezentuje migrační krizi jako existenční hrozbu. Nikoliv však vůči evropské 

společnosti, sdílené identitě či hodnotám, ale především jako sporné téma takového 

významu, že odlišnost postojů k migraci a nedostatky v azylových systémech 

jednotlivých členských států EU jsou ohrožením základních politických principů, jako 

je zmíněný volný pohyb osob v Schengenském prostoru, na nichž stojí fungování EU.  

 Prakticky jako jediná strana se Zelení věnují šíření zbraní hromadného ničení,261 

konkrétně jaderných zbraní. Bezpečnost v této oblasti ryze vojenského sektoru Zelení 

nahlíží z celosvětové perspektivy, s cílem jaderného odzbrojení a ve snaze docílit světa 

bez „hrozby atomové apokalypsy“,262 jež by mohla mít pro lidstvo nedozírné následky. 

Averze Zelených k jaderným zbraním se promítá i do jejich přístupu k energetické 

                                                                                                                                               

členy EU včetně zlepšení sdílení informací, vždy však při zachování respektu k právu na soukromí a 

ochrany osobních údajů.“ In: Ibid., s. 44-45.  
258 Ibid., s. 44.  
259 „… podporujeme důslednou identifikaci všech příchozích a zavedení nezbytných opatření tak, 

abychom minimalizovali bezpečnostní rizika plynoucí z nekontrolované migrace. Klíčové je odstranit 

současné propastné rozdíly v úspěšnosti azylových žádostí i průběhu samotných řízení mezi jednotlivými 

členskými státy.“ In: Ibid. 
260 Ibid. 
261 Rovněž doplňkový dokumentu volebního programu SPD o bezpečnosti se šíření zbraní hromadného 

ničení, ač velmi okrajově, také věnuje. In: Česká republika – náš bezpečný domov, naše úspěšná 

budoucnost.. SPD – Tomio Okamura. [online]. březen 2016, s. 4. [cit. 2018-03-10]. Dostupné z: 

http://www.spd.cz/uploads/stranky/1/dokumenty/ceska-republika-nas-bezpecny-domov-nase-uspesna-

budoucnost.pdf. 
262 „Jaderné zbraně jsou věcí minulosti, reliktem studené války. Existence jaderných zbraní způsobuje 

touhu nejaderných států po atomové bombě. Případně šíření jaderných zbraní, především pak do rukou 

nestátních aktérů, může mít katastrofální následky. Státy vlastnící jaderné zbraně se ve Smlouvě o 

nešíření jaderných zbraní z roku 1970 zavázaly k jejich postupnému zničení. Prosazujeme koordinované 

multilaterální zničení všech stávajících jaderných hlavic a ostře vystupujeme proti jakýmkoli pokusům o 

vývoj nových. Cesta ke světu bez hrozby atomové apokalypsy vede například přes ratifikaci Smlouvy o 

všeobecném zákazu jaderných zkoušek a Smlouvy o zastavení výroby štěpných materiálů pro výrobu 

jaderných zbraní.“ In: Volební program Zelených – Pro volební období 2017-2021. Zelení. [online]. 

2017, s. 47. [cit. 2018-02-29]. Dostupné z: https://www.zeleni.cz/wp-

content/uploads/2017/06/zeleni_volebni_program_2017.pdf. 

http://www.spd.cz/uploads/stranky/1/dokumenty/ceska-republika-nas-bezpecny-domov-nase-uspesna-budoucnost.pdf
http://www.spd.cz/uploads/stranky/1/dokumenty/ceska-republika-nas-bezpecny-domov-nase-uspesna-budoucnost.pdf
http://www.spd.cz/uploads/stranky/1/dokumenty/ceska-republika-nas-bezpecny-domov-nase-uspesna-budoucnost.pdf
http://www.spd.cz/uploads/stranky/1/dokumenty/ceska-republika-nas-bezpecny-domov-nase-uspesna-budoucnost.pdf
https://www.zeleni.cz/wp-content/uploads/2017/06/zeleni_volebni_program_2017.pdf
https://www.zeleni.cz/wp-content/uploads/2017/06/zeleni_volebni_program_2017.pdf
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bezpečnosti Evropy, k jejímuž dosažení by měla být postupně opuštěna produkce 

energie v jaderných elektrárnách.263 

Mimo kapitoly o bezpečnosti a zahraničních vztazích akcentuje strana ve svém 

programu hrozby environmentálního charakteru, jako je znečištění životního prostředí, 

problematika klimatických extrémů a další témata z této oblasti, která jsou příznačná 

pro stranu Zelených.264 

Pokud shrneme a pokusíme se klasifikovat sekuritizační kroky obsažené 

v programu strany Zelených, pak možné oslabení pozice ČR v EU nebo EU ve světě je 

hrozbou politického charakteru. Migrace jako taková je obecně považována za hrozbu 

spadající do společenského sektoru, ovšem tak, jak je diskutována z perspektivy 

Zelených – tedy odlišnost postojů k migraci a nedostatky v azylových systémech 

jednotlivých členských států EU ohrožují princip volného pohybu osob 

v Schengenském prostoru –, se jedná spíše o problematiku politického charakteru, která 

ohrožuje základní politické principy fungování EU. Jde tedy o hrozbu na pomezí 

politicko-společenského sektoru. Problematika jaderných zbraní spadá do tradičního 

vojenského sektoru bezpečnosti. Hrozby environmentálního charakteru jsou zřejmé. 

 

                                                 

263 „Jaderná energetika je drahá a riziková, zvyšuje riziko šíření jaderných zbraní a v evropském 

energetickém mixu pro ni není místo.“ In: Ibid., s. 45. 
264 Jako příklad sekuritizačního kroku v environmentálním sektoru lze uvést následující citaci: „Jako 

závažnou hrozbu vnímáme betonářskou lobby i stavbu průplavu Dunaj-Odra-Labe, kterou prosazují 

nezodpovědní politici. Tato stavba svým provozem ekonomicky zatíží budoucí generace, omezí rozvoj 

obcí, rozvrátí vodní režim na obrovském území a navíc nenávratně zničí mimořádně cenná přírodní 

území.“ In: Ibid., s. 2-3. 
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4. Komparace analýz programů pro volby do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR 2017 v oblasti bezpečnosti 

Vzhledem k podrobnému představení výsledků obou rovin analýzy ke každé ze 

sledovaných stran provedenému v předchozí části, v následující části jsou porovnána 

pouze prioritní témata bezpečnostní agendy a prezentované hrozby. 

4.1 Tematizace bezpečnosti 

Následující tabulka znázorňuje ke každé straně tři prioritní bezpečnostní 

témata,265 jimž bylo věnováno nejvíce prostoru v rámci analyzovaných kapitol 

volebních programů. 

 

Příloha č. 38: Hlavní bezpečnostní témata a jejich podíl na analyzovaných kapitolách programů 

(tabulka) 

Politická 

strana 

1. téma 2. téma 3. téma 

ANO Armáda a obrana (23,2 %, 33 kvazi-

vět) 

Integrovaný záchranný 

systém (IZS) (8,5 %, 12 

kvazi-vět) 

Migrace, migrační krize a azylová 

politika (7,7 %, 11 kvazi-vět) 

ČSSD Vnitřní pořádek a bezpečnost (8,9 %, 

7 kvazi-vět) 

Migrace migrační krize a 

azylová politika (6,3 %, 5 

kvazi-vět) 

Armáda a obrana (5 %, 4 kvazi-

věty) 

Spolupráce v EU v bezpečnostní 

oblasti (5 %, 4 kvazi-věty) 

KDU-ČSL Armáda a obrana (14,9 %, 7 kvazi-

vět) 

Migrace migrační krize a 

azylová politika (12,8 %, 6 

kvazi-vět) 

Spolupráce s NATO/USA 

v bezpečnostní oblasti (8,5 %, 4 

kvazi-vět) 

Vnitřní pořádek a bezpečnost (8,5 

%, 4 kvazi-věty) 

KSČM Vnitřní pořádek a bezpečnost (14,3 

%, 6 kvazi-vět) 

Spolupráce s OSN 

v bezpečnostní oblasti (7,1 

%, 3 kvazi-věty) 

Všechna ostatní bezpečnostní 

témata (2,4 %, 1 kvazi-věta) 

Migrace migrační krize a azylová 

politika (14,3 %, 6 kvazi-vět) 

Spolupráce s NATO 

v bezpečnostní oblasti (7,1 

%, 3 kvazi-věty) 

ODS Armáda a obrana (12 %, 6 kvazi-vět) Zapojení obyvatel do 

obrany/zajištění 

bezpečnosti země, 

prevence krizových situací 

(10 %, 5 kvazi-vět) 

Migrace migrační krize a azylová 

politika (8 %, 4 kvazi-věty) 

Integrovaný záchranný systém 

(IZS) (4 kvazi-věty, 8 %) 

                                                 

265 Tedy mimo oblast zahraničních vztahů.  
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Pirátská 

strana 

Vnitřní pořádek a bezpečnost (17,7 

%, 11 kvazi-vět) 

Armáda a obrana (12,9 %, 

8 kvazi-vět) 

Zapojení obyvatel do 

obrany/zajištění bezpečnosti země, 

prevence krizových situací (4,8 %, 

3 kvazi-věty) 

Spolupráce v EU v bezpečnostní 

oblasti (4,8 %, 3 kvazi-věty) 

Migrace migrační krize a azylová 

politika (4,8 %, 3 kvazi-věty) 

SPD Armáda a obrana (10 %, 4 kvazi-

věty) 

Migrace migrační krize a 

azylová politika (7,5 %, 3 

kvazi-věty) 

Další bezpečnostní témata266 (5 %, 

2 kvazi-věty) 

Islámský radikalismus/islám jako 

hrozba (10 %, 4 kvazi-věty) 

STAN Armáda a obrana (26,4 %, 29 kvazi-

vět) 

Zapojení obyvatel do 

obrany/zajištění 

bezpečnosti země, 

prevence krizových situací 

(10 %, 11 kvazi-vět) 

Migrace migrační krize a azylová 

politika (5,5 %, 6 kvazi-vět) 

TOP 09 Armáda a obrana (19,4 %, 46 kvazi-

vět) 

Vnitřní pořádek a 

bezpečnost (11,4 %, 27 

kvazi-vět) 

Migrace migrační krize a azylová 

politika (6 %, 14 kvazi-vět) 

Zelení Obranný a bezpečnostní (zbrojní) 

průmysl ČR (7,8 %, 13 kvazi-vět) 

Migrace migrační krize a 

azylová politika (7,2 %, 12 

kvazi-vět) 

Spolupráce v EU v bezpečnostní 

oblasti (6 %, 10 kvazi-vět) 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výsledků analýzy, 2018. 

 

 Na základě tabulky lze identifikovat tři hlavní témata bezpečnostní agendy, a to 

téma Armáda a obrana, Migrace, migrační krize a azylová politika a Vnitřní pořádek 

a bezpečnost. 

V analyzovaných kapitolách volebních programů šesti (ANO, KDU-ČSL, ODS, 

SPD, STAN, TOP 09) z deseti sledovaných stran bylo dominantní téma, kterému bylo 

věnováno nejvíce prostoru, Armáda a obrana. Navíc u Pirátů a ČSSD byla téma 

druhým, respektive třetím nejčastěji zmiňovaným. Naproti tomu v programu Zelených 

(1,8 %, 3 kvazi-věty) a KSČM (2,4 %, 1 kvazi-věta) zaujímalo toto téma marginální 

prostor. ODS, Piráti a STAN nespoléhají při zajištění bezpečnosti země pouze na AČR 

a ozbrojené sbory, ale v jejich programech se výrazně objevuje téma Zapojení obyvatel 

do obrany/zajištění bezpečnosti země, prevence krizových situací. 

Jako jediné se téma Migrace, migrační krize a azylová politika objevovalo 

v programech všech stran mezi třemi prioritně akcentovanými kategoriemi. Tato 

                                                 

266 Jedná se o následující témata: Spolupráce s OSN v bezpečnostní oblasti, Význam zajištění vnitřní 

a vnější bezpečnosti a obrany ČR, Vnitřní pořádek a bezpečnost a Integrovaný záchranný systém (IZS) 
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skutečnost pouze ilustruje, jaký význam tomuto tématu strany přikládají navzdory tomu, 

že migrační krize ČR nijak podstatně nezasáhla.267 

U Zelených zaujme na prvním místě téma Obranný a bezpečnostní (zbrojní) 

průmysl ČR. Prohlášení v této kategorii se týkala zejména negativních zmínek o českém 

obranném a bezpečnostním průmyslu či českých zbrojních firmách (5 kvazi-vět) 

a ukončení, případně zpřísnění, vývozu zbraní mimo spojenecké struktury (8 kvazi-vět).  

V případě SPD převažuje, kromě Armády a obrany, téma Islámský 

radikalismus/islám jako hrozba, následované kategorií Migrace migrační krize a azylová 

politika, což mnohé napovídá o dominantní linii programu SPD. 

Tři strany – ČSSD, Piráti a KSČM – věnovaly nejvíce prostoru tématu Vnitřní 

pořádek a bezpečnost. V programu TOP 09 se pak téma objevuje na druhém a u KDU-

ČSL na třetím místě. V této kategorii je zajímavé sledovat podkategorie týkající se 

policie – těm se ČSSD a Zelení v programech nevěnují vůbec, KDU-ČSL, SPD a STAN 

pouze velmi okrajově. 

V programech tří stran se IZS objevuje mezi nejčastěji se vyskytujícími tématy 

v programech, konkrétně u ODS na druhém, u ANO a SPD na třetím místě. Naproti 

tomu v programech KDU-ČSL, Pirátů, STAN, TOP 09 a Zelených se problematika IZS 

a jeho složek268 neobjevuje vůbec, 269 s výjimkou okrajových zmínek.270 Podobně jako 

u zmíněné absence policejní problematiky, i v případě těchto stran lze hovořit 

o překvapujícím přehlížení tématu IZS. Tato skutečnost rovněž vysvětluje, proč 

kategorie IZS (2,3 %) neměla v celkovém porovnání vyšší zastoupení. Ač některé 

strany, jako zmíněné ODS, ANO a SPD, věnují IZS pozornost, v programech ostatních 

stran hraje marginální nebo dokonce vůbec žádnou roli. 

                                                 

267 Podle údajů Policie ČR ani v průběhu roku 2017 nebyla ČR hlavní tranzitní trasou ani cílovou 

destinací pro migranty. V porovnání s rokem 2015, ale i 2016, se podstatně snížil počet tranzitních 

migrantů a klesl i počet nelegálních migrantů pobývajících na území ČR, kteří navíc pocházejí primárně 

z Ukrajiny. In: ČTK, ČT24. Migranti se Česku i loni vyhýbali, nejvíce nelegálních cizinců bylo 

z Ukrajiny. Česká televize. [online]. 23. 1. 2018. [cit. 2018-04-20]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2370658-migranti-se-cesku-i-loni-vyhybali-nejvic-nelegalnich-

cizincu-bylo-z-ukrajiny.  
268 S výjimkou Policie ČR. 
269 Celé programy procházeny pomocí vyhledávání slov „integrovaný záchranný systém“, „hasiči“, 

„záchranná služba“ a jejich variací. 
270 Pouze u STAN jako vedlejší téma u 1 kvazi-věty. V programu KDU-ČSL mimo analyzované kapitoly 

je zmíněna Rychlá zdravotní služba a hasiči. In: Zodpovědně pro společný domov – Volební program 

KDU-ČSL pro sněmovní volby v roce 2017. KDU-ČSL. [online]. 2017, s. 21. [cit. 2018-02-28]. Dostupné 

z: https://www.kdu.cz/getattachment/f3c301fb-b96a-4915-87e4-6ad5713164a3/Volebni-program-2017-

2021.aspx. 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2370658-migranti-se-cesku-i-loni-vyhybali-nejvic-nelegalnich-cizincu-bylo-z-ukrajiny
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2370658-migranti-se-cesku-i-loni-vyhybali-nejvic-nelegalnich-cizincu-bylo-z-ukrajiny
https://www.kdu.cz/getattachment/f3c301fb-b96a-4915-87e4-6ad5713164a3/Volebni-program-2017-2021.aspx
https://www.kdu.cz/getattachment/f3c301fb-b96a-4915-87e4-6ad5713164a3/Volebni-program-2017-2021.aspx


 114   

 

4.2 Hrozby a sekuritizace 

 Následující tabulka je sestavena na základě provedené analýzy bezpečnostních 

hrozeb v programech politických stran. Tabulka shrnuje sekuritizační kroky politických 

stran. Poskytuje tak možnost přehledně porovnat prezentované hrozby, klasifikované 

podle sektorového vymezení kodaňské školy,271 i konkrétní referenční objekty 

(ohrožené aktéry), pokud bylo možné je v prohlášeních stran identifikovat.272 

 

Příloha č. 39: Analýza bezpečnostních hrozeb prezentovaných v programech politických stran 

(tabulka) 

Aktér 

sekuritizace 

(politická 

strana) 

Prezentovaná (bezpečnostní) 

hrozba/riziko/problém 

Sektorová klasifikace Referenční objekt 

ANO Opuštění NATO Politický sektor Obrana a bezpečnost ČR 

Nesoběstačnost ve výrobě základních 

potravin 

Environmentální sektor ČR – národ a budoucnost 

příštích generací 

Migrační krize, terorismus, extrémní 

islamismus a další formy extremismu 

(levicový, pravicový, protináboženský, 

náboženský) 

Politicko-společenský 

sektor 

Národní identita 

Kybernetické útoky Politický sektor Politická stabilita ČR 

ČSSD Sucho Environmentální sektor ČR a její občané 

Dezintegrace EU (brexit) Politický sektor Soudržnost, hodnoty EU 

Terorismus Politický sektor ČR a její občané 

Kybernetické útoky, dezinformační 

kampaně 

Politický sektor Bezpečnost ČR 

Nelegální migrace Společensko-politický 

sektor 

Základní principy fungování EU 

(volný pohyb osob v rámci 

Schengenského prostoru) 

Sociální vyloučení Ekonomický sektor Udržení stability, smíru, 

odvrácení politických konfliktů 

KDU-ČSL Opuštění NATO Politický sektor Bezpečnost euroatlantického 

prostoru 

Dezinformační kampaně Politický sektor Bezpečnostní zájmy ČR 

Nelegální migrace Společensko-politický 

sektor 

Bezpečnost EU 

Extremismus (pravicový, levicový, 

náboženský) 

Politicko-společenský 

sektor 

Není jednoznačně uveden 

KSČM Svévole velmocí (pravděpodobně USA 

a jednotlivé západní státy NATO) 

Vojensko-politický sektor Svět – mír ve světě 

                                                 

271 Je třeba upozornit, že některé hrozby mohou mít více klasifikací. Například migrace spadá primárně 

do společenského sektoru, nicméně, jak již bylo uvedeno výše, pohledem některých stran ohrožuje 

zejména politickou soudržnost EU. Terorismus zase vychází primárně z politického sektoru, v určitých 

případech však vyžaduje rovněž vojenský zásah, a tak je na pomezí sektoru politického, vojenského, ale i 

společenského, pokud zohledníme náboženský aspekt teroristických útoků či jeho spojování s migrací. 
272 Podkapitola je zkonstruována na základě již provedené analýzy. Proto nejsou v následující části 

citována jednotlivá prohlášení a postoje stran, které již byly prezentovány a odcitovány v analytické části 

práce. 
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Terorismus Politický sektor Svět – mír ve světě 

Organizovaný zločin Politický sektor Svět – mír ve světě 

Migrace Společenský sektor Není jednoznačně uveden 

Extremismus (fašismus, rasismus, 

náboženské a jiné nesnášenlivosti, 

diskriminace) 

Politicko-společenský 

sektor 

Není jednoznačně uveden 

ODS Opuštění NATO, EU Politický sektor Ekonomické a geopolitické 

zájmy ČR 

Nestabilita a krize v evropském 

sousedství 

Vojensko-politický sektor Není jednoznačně uveden. Z 

kontextu bezpečnost ČR či EU 

EU – evropská integrace, legislativa Politický sektor Politická suverenita ČR – české 

národní zájmy 

Piráti Kybernetické útoky Politický sektor ČR 

Migrace Společenský sektor Není jednoznačně 

uveden 

SPD Multikulturalismus, migrace, 

extremismus – radikální islám (právo 

šaría, islámský džihád) 

Společenský sektor Identita, hodnoty, náboženství a 

v konečném důsledku svoboda a 

bezpečnost v ČR (v Evropě) 

EU – diktát, evropská integrace Politický sektor Politická suverenita ČR/dalších 

evropských národních států – 

svoboda, demokracie, národní 

zájmy 

EU – multikulturní ideologie, přijímání 

migrantů, islamizace 

Evropy/neschopnost adekvátně reagovat 

na migrační vlnu 

Politicko-společenský 

sektor 

Svoboda, demokracie, hodnoty a 

samotná existence ČR a českého 

národa 

STAN Opuštění NATO, EU Politický sektor Bezpečnost ČR 

Kybernetické útoky, dezinformační 

kampaně, hybridní hrozby 

nepřátelských, agresivních režimů 

Vojensko-politický sektor ČR 

Nestabilita v Africe a na Blízkém 

východě (nedostatek přírodních zdrojů, 

mocenské krize) způsobující migrační 

tlak na Evropu 

Environmentálně-

politicko-společensko-

vojenský sektor 

Stabilita EU/evropského 

prostoru, a tedy prosperity i 

existence ČR 

TOP 09 Rozvolnění EU a ztráta postavení ČR v 

Unii 

Politický sektor Bezpečnost, prosperita ČR a 

jejích občanů 

Opuštění NATO, příp. EU Politický sektor Bezpečnost ČR 

Rusko Vojenský sektor Bezpečnost a demokratické 

právní principy ČR/EU/NATO 

Asymetrické a hybridní hrozby – 

terorismus, radikalizace, kriminalita, 

extremismus (pravicový, levicový, 

islámský), dezinformační kampaně, 

subverze, podkopávání legitimity státní 

správy 

Politicko-společensko-

vojenský sektor 

Bezpečnost ČR a jejích 

občanů/EU 

Migrace a terorismus Společensko-politický 

sektor 

EU 

Organizovaný zločin a korupce, 

terorismus 

Politický sektor Stabilita ekonomiky, 

demokratického a právního 

zřízení ČR 

Sociální vyloučení Ekonomický sektor Udržení stability, smíru, 

odvrácení politických konfliktů 
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Zelení Oslabení pozice ČR v EU/EU273 ve 

světě 

Politický sektor Mír, prosperita, životní prostředí 

v EU/ve světě 

Opuštění NATO Politický sektor Bezpečnost ČR 

Migrační krize a nedostatky v evropské 

azylové politice 

Politický sektor Základní principy fungování EU 

(volný pohyb osob v 

Schengenském prostoru) 

Hybridní, dezinformační, kybernetické 

způsoby vedení konfliktů 

Vojensko-politický sektor Bezpečnost EU 

Proliferace jaderných zbraní Vojenský sektor Svět a lidská civilizace 

Znečištění životního prostředí, 

klimatické extrémy atd. 

Environmentální sektor Životní prostředí a jeho 

udržitelnost 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výsledků analýzy, 2018. 

 

V programech nejčastěji prezentované bezpečnostní hrozby mají původ 

v politickém sektoru. Největší názorová polarizace se ukazuje u členství ČR 

v mezinárodních organizacích. TOP 09 považuje z pohledu bezpečnosti ČR členství 

v NATO za naprosto zásadní, důrazně proto vystupuje proti teoretickému opuštění 

NATO, které by podle strany bylo „bezpečnostní sebevraždou“. Rovněž ANO, ČSSD, 

ODS, STAN a Zelení vidí v kolektivním systému obrany NATO garanci bezpečnosti 

ČR, ale i Evropy. KDU-ČSL zase nahlíží dominantního člena NATO, tedy USA, jako 

hlavní záruku bezpečnosti euroatlantického prostoru. Tyto strany nepoužívají ohledně 

členství ČR v NATO tak vyhraněnou rétoriku jako TOP 09, ovšem z jejich postoje lze 

vyvozovat, že případné opuštění NATO by bylo pro ČR bezpečnostní hrozbou 

existenčního významu. Na druhé straně názorového spektra je KSČM. Strana zastává 

k členství ČR v NATO i organizaci jako takové negativní postoj a volá po referendu 

o vystoupení z NATO. Ve svém programu KSČM hovoří neurčitě o „svévoli velmocí 

ve světě“. Za tímto prohlášením lze hledat kritiku mířenou na USA, případně další 

západní státy sdružené v NATO. 

Jako zásadní hrozbu politického charakteru TOP 09 a STAN označují 

potenciální rozvolnění EU či ztrátu postavení ČR uvnitř Unie, která je oběma stranami 

vnímána jako klíčová podmínka pro bezpečnost a prosperitu ČR. V podobném duchu se 

vyjadřuje ČSSD, která považuje členství ČR v EU za garanci stabilního, 

předvídatelného prostředí, které má ČR možnost ovlivňovat. Soudržnost a základní 

hodnoty EU jsou ovšem podle ČSSD ohroženy dezintegračními tendencemi 

                                                 

273 Výzvy pro EU uvedené v programy Zelených: “Odchod Velké Británie z EU, integrace statisíců 

uprchlíků a uprchlic, stabilita eurozóny, vnitřní reforma, ambiciózní klimatická politika, zajištění 

pracovních příležitostí pro mladé lidi, harmonizace sociálních systémů – to jsou klíčové výzvy pro 

současnou Evropu” In: Volební program Zelených – Pro volební období 2017-2021. Zelení. [online]. 

2017, s. 41. [cit. 2018-02-29]. Dostupné z: https://www.zeleni.cz/wp-

content/uploads/2017/06/zeleni_volebni_program_2017.pdf. 

https://www.zeleni.cz/wp-content/uploads/2017/06/zeleni_volebni_program_2017.pdf
https://www.zeleni.cz/wp-content/uploads/2017/06/zeleni_volebni_program_2017.pdf
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v jednotlivých členských státech EU, jejichž nejvýraznějším projevem je vystoupení 

Velké Británie z EU. Podobně proevropský postoj zastávají i Zelení, pro něž je 

podstatné nejen udržení pozice ČR v EU, ale zároveň i silné a jednotné EU 

v konkurenci dalších aktérů v globální aréně. EU je ovšem nucena se vypořádat s řadou 

výzev, které by mohly podle Zelených v případě selhání Unie ohrozit mír, prosperitu, 

ale i kvalitu životního prostředí nejen v evropském prostoru, ale v celosvětovém 

měřítku. Ambivalentní postoj k EU zaujímá ODS. Ta vnímá členství ČR v Unii jako 

klíčové a také jako jedinou realistickou možnost pro ekonomické i politické ukotvení 

ČR. Strana však odmítá prohlubování evropské integrace i legislativy, která je podle ní 

ve střetu s národními zájmy (např. migrační kvóty či směrnice omezující držení zbraní). 

Proto lze v jejím programu identifikovat snahu o sekuritizaci politické suverenity ČR, 

charakterizovaná rétorikou o „hájení a prosazování českých národních zájmů“. Úplně 

opačný a značně radikální pohled na EU a postavení ČR v Unii, než výše zmíněné 

jednoznačně proevropské strany, zaujímá hnutí SPD. To EU prezentuje jako hrozbu 

demokracie a svobody ČR a českého národa, případně dalších evropských národních 

států. Podle SPD ČR není suverénní zemí, ale pouze podmaněnou protektorátní 

jednotkou evropské diktatury, která nemůže suverénně rozhodovat v legislativní oblasti 

i řadě politik. Kromě toho se optikou SPD Unie a její multikulturní ideologie buď přímo 

podílí na organizování migrační vlny do Evropy nebo na ni minimálně není schopná 

adekvátně reagovat. 

Všechny sledované strany se ve svých programech více či méně věnují 

výraznému tématu předvolební kampaně, a to migraci, migrační krizi a azylové politice, 

která primárně spadá do společenského sektoru bezpečnosti. Ovšem perspektivou 

některých stran, konkrétně ČSSD, KDU-ČSL, STAN, TOP 09 a Zelených, migrace 

ohrožuje zejména politickou stabilitu EU, její soudržnost a základní principy, na nichž 

je postavena, jako je volný pohyb osob v rámci Schengenského prostoru. V případě 

těchto stran je migrace klasifikována jako hrozba společensko-politického sektoru. 

Hnutí ANO diskutuje migraci a také terorismus v souvislosti s ochranou národní 

identity. Samostatnou kapitolou je migrace a multikulturalismus u SPD. Hnutí se vůči 

těmto jevům příkře vymezuje a odmítá tak multikulturalismus i přijímání nelegálních 

migrantů, kteří by podle hnutí do ČR přinesli radikální islám a tím ohrozily sdílenou 

identitu, bezpečnost, svobodu, demokratické uspořádání a v konečném důsledku 

i existenci ČR a českého národa.  
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Na pomezí dvou sektorů se nachází rovněž extremismus, který ve svých 

programech rozebírají ANO, KDU-ČSDL, KSČM, SPD a TOP 09. Extremismus se 

nachází na pomezí politicko-společenského sektoru, podle toho, zda se jedná 

o náboženský, rasový či extremismus motivovaný čistě politickými cíli. 

Kromě KDU-ČSL, SPD274 a STAN všechny strany minimálně zmiňují 

terorismus, hrozbu primárně politického sektoru, a návrhy, jak proti němu bojovat. 

Často však ve vztahu k jiným tématům, jako například nutnosti prohloubit evropskou 

bezpečnostní spolupráci. Nejpodrobněji se terorismu věnovala TOP 09, která považuje 

terorismus, společně s organizovaným zločinem a korupcí, za největší nevojenskou 

hrozbu pro stabilitu ekonomiky a demokracie. Zelení zase diskutují danou problematiku 

v souvislosti s českým zbrojním průmyslem a kritizují, že české zbraně často končí 

u teroristických organizací.275 

Všechny strany, s výjimkou KSČM, ODS a SPD, se v programech zabývaly buď 

kybernetickými útoky či dezinformačními kampaněmi a propagandou, tedy hrozbami, 

které lze řadit do politického sektoru. Tyto druhy útoků mohou být součástí způsobu 

vedení konfliktu, pro který se užívá zastřešující označení hybridní. Hybridní válčení 

a hrozby, na které ve svých programech upozorňují STAN, TOP 09 a Zelení, v sobě 

kombinují širokou škálu nástrojů od otevřeného či skrytého nasazení ozbrojených sil, 

přes teroristické útoky, až po zmíněné dezinformační kampaně, propagandu či 

kybernetické útoky. Hybridní hrozby jsou tedy na pomezí politicko-vojenského sektoru.  

V tradičním vojenském sektoru vystupuje do popředí sekuritizační krok ze 

strany TOP 09 prezentující Rusko jako zásadní hrozbu, jež zpochybňuje demokratický 

systém vládnutí, právního státu i ustavené teritoriální poměry. Rusko podle TOP 09 

ohrožuje nejen ČR, ale celý Západ, tedy i EU a NATO. Agresivní Rusko nicméně 

nepoužívá k dosažení svých cílů pouze vojenské nástroje, ale rovněž uvedené hybridní 

způsoby vedení války podkopávající státní legitimitu a suverenitu. V podobném duchu 

jako TOP 09 se vyjadřuje i hnutí STAN, které zmiňuje ohrožení ČR agresivně se 

chovajícími režimy. Rusko nicméně není v jejich programu v této souvislosti explicitně 

                                                 

274 V programu SPD je problematika terorismu explicitně uvedena pouze v názvu analyzované kapitoly 

„Ne islámu, ne teroristům.“ Z kontextu programu nicméně vyplývá, že ohrožením ČR a Evropy jsou 

radikální muslimové a jimi páchané teroristické útoky. In: Volební program SPD. SPD – Tomio 

Okamura. [online]. 2017. [cit. 2018-02-29]. Dostupné z: http://www.spd.cz/program. 
275 Volební program Zelených – Pro volební období 2017-2021. Zelení. [online]. 2017, s. 48. [cit. 2018-

02-29]. Dostupné z: https://www.zeleni.cz/wp-

content/uploads/2017/06/zeleni_volebni_program_2017.pdf. 

 

http://www.spd.cz/program
https://www.zeleni.cz/wp-content/uploads/2017/06/zeleni_volebni_program_2017.pdf
https://www.zeleni.cz/wp-content/uploads/2017/06/zeleni_volebni_program_2017.pdf
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označeno. Zelení, jako jediná ze sledovaných stran, se v programu věnují, ve snaze 

zabránit globální atomové apokalypse, proliferaci jaderných zbraní, tedy hrozbě 

vojenského charakteru. 

Je vhodné doplnit, že ANO, KSČM, ODS, SPD a TOP 09 se zabývají rovněž 

kriminalitou v ČR a navrhují různá opatření k její prevenci i represi. Z hlediska 

bezpečnosti státu se nejedná o zásadní hrozbu, problém je to především ve vztahu 

k individuální bezpečnosti obyvatel. Pouze TOP 09 kriminalitu uvádí mezi 

asymetrickými hrozbami, na úrovni terorismu, extremismu a dalších prezentovaných 

hrozeb. V ostatních případech tak kriminalita není zahrnuta do tabulky.  

Tři strany jako hrozbu či hrozby označují jevy vycházející z environmentálního 

sektoru. Zelení se věnovali v programu řadě témat spadajících do ochrany životního 

prostředí, jedná se o téma, jemuž se věnují dlouhodobě a tvoří páteř jejích agendy. 

ČSSD považuje za závažné ohrožení sucho. ANO obdobně prezentovalo nesoběstačnost 

ČR ve výrobě potravin.  

Mezi prezentovanými hrozbami se také objevilo ojedinělé téma sociálního 

vyloučení diskutované v programu ČSSD, minoritně také u TOP 09, které je, jak již 

bylo uvedeno, dle Stejskala klasifikováno do ekonomického sektoru bezpečnosti.276 

                                                 

276 STEJSKAL, Libor. Bezpečnost, její koncept a souvislosti, s 17. 
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Závěr 

Tato diplomová práce se zaměřila na zmapování bezpečnostní problematiky 

v předvolební kampani ve volbách do PSP ČR v roce 2017. Jako zkoumaný materiál 

byly zvoleny volební programy deseti relevantních kandidujících stran. V rámci 

teoretického ukotvení jsme se věnovali vymezení bezpečnosti, vyjasnili základní 

bezpečnostní terminologii a nastínili rozšiřování a prohlubování konceptu bezpečnosti. 

Dělení a vymezení bezpečnosti je obtížné vzhledem ke komplexnosti dané 

problematiky, navzájem se prolínajícím jevům a neostrým hranicím mezi jednotlivými 

kategoriemi. Dále byla představena sociálně-konstruktivistické teorie sekuritizace, která 

vychází z konceptu řečového aktu a umožňuje nahlížet bezpečnost a hrozby jako 

subjektivní konstrukt, závislý na percepci a prezentaci určitého jevu jako hrozby. 

Věnovali jsme se rovněž volebním programům, chápaným ve vztahu k voličům jako 

závazné dokumenty, deklarující směřování politiky jednotlivých stran. Přestože panují 

odlišné názory ohledně role a významu předvolebních programů v rozhodování voličů, 

jejich výběr, jako materiálu vhodného k analýze, byl posouzen jako dostatečně 

relevantní pro tuto práci.  

Primárním cílem bylo analyzovat tematický obsah bezpečnosti ve volebních 

programech sledovaných stran, zjistit jakým tématům a kolik bylo věnováno prostoru, 

a která témata dostala nejvíc pozornosti. K tematické analýze oblasti bezpečnosti 

v programech byla použita kvantitativní obsahová analýza vycházející z metodiky 

výzkumné skupiny CMP, ač ve výrazně modifikované podobě pro účely této práce 

a analýzu specifické bezpečnostní problematiky. Výběr kapitol týkajících se 

bezpečnosti, vhodných k analýze, musel být rozšířen o kapitoly diskutující zahraniční 

vztahy, vzhledem k jejich úzké provázanosti s bezpečností. V důsledku tohoto kroku se 

stalo zmapování oblasti zahraničních vztahů vedlejším, původně nezamýšleným, 

výsledkem práce. Následně byla na základě studia vybraných kapitol vytvořena 

podrobná kódovací kniha, jež kategorizovala jednotlivá témata bezpečnosti 

a zahraničních vztahů, jejich pozitivní a negativní vyznění, a ve formě podkategorií 

reflektovala i detailnější prohlášení, názory a postoje stran k daným tématům. Vše ve 

snaze získat co nejplastičtější obraz tematizace bezpečnosti v programech. Konstrukce 

kódovací knihy se ukázala jako poměrně obtížná vzhledem k problematickému 

vymezování a dělení bezpečnosti, například na vnější a vnitřní bezpečnost, 
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a vzájemnému prolínání bezpečnostních témat. Vybrané kapitoly byly následně 

rozděleny do smysluplných větných celků (kvazi-vět) a zakódovány.  

Analyzované kapitoly se podílely na celkovém rozsahu programů v rozsahu od 

10,1 % do 29,6 %. Nejvíce prostoru bezpečnosti a zahraničním vztahům věnovala TOP 

09 (29,6 %), následovaná hnutím SPD (24,8 %) a Pirátskou stranou (19,9 %). Nejméně 

prostoru sledovaným oblastem věnovali ve svých programech Zelení (10,1 %) a STAN 

(13,3 %). U ostatních šesti stran se podíl analyzovaných kapitol pohyboval mezi 15 % 

až 20 %. Na druhé straně, analyzované kapitoly byly, z pohledu počtu kódovaných vět, 

u Zelených (167 kvazi-vět) druhé a STAN (110) čtvrté nejobsáhlejší. V tomto směru na 

prvním místě opět figurovala TOP 09 (237), třetí nejobsáhlejší kapitoly se nacházely 

v programu ANO (110). Nejstručnější kapitoly, které nepřekročily hranici 

50 kódovaných vět, představily SPD (40), KSČM (42), KDU-ČSL (47) a ODS (50). 

Zejména výrazný podíl kapitol o bezpečnosti a zahraničních vztazích na celkovém 

rozsahu programu v případě TOP 09 a SPD, nekoresponduje s výše uvedeným tvrzením 

Šaradína, že diskutované politiky nepatří ke klíčovým v předvolební kampani, a tak ani 

nehraji podstatnější roli ve volebních programech. V případě TOP 09, která se 

bezpečnosti a zahraničním vztahům věnovala nejvíce s ohledem na podíl kapitol na 

celkovém rozsahu programu, tak nejpodrobněji co se týče jejich rozsahu, je možné její 

pozornost těmto oblastem přisuzovat jednak akcentu strany na zahraniční politiku 

a proevropské, prozápadní směřování ČR, ale i skutečnosti, že strana v programu 

prezentuje řadu bezpečnostních hrozeb i opatření, která jsou podle ní nutná k jejich 

zvládání. Největší prostor z bezpečnostních témat proto strana věnuje kategorii Armáda 

a obrana, a především podkategorii týkající se nutnosti navyšování vojenské síly 

a operačních schopností ozbrojených sil ČR, tedy například nákupu a modernizaci 

techniky, navýšení personálních a finančních zdrojů či dalším politikám v této tematice. 

Program SPD svojí rétorikou o obraně ČR, občanů a národních zájmů ve vztahu ke 

všemu cizímu, v podobě EU či migrace, odpovídá na nálady, „poptávku“ a zájem části 

voličů o diskutované problematiky. Bezpečnost, ale i zahraniční vztahy, lze označit za 

klíčové oblasti předvolební agendy SPD, i s ohledem na rozsáhlé a detailní doplňkové 

materiály volebního programu hnutí.  

Na první výzkumnou otázku, jakým tématům bezpečnostní agendy se věnují 

a jaký prostor (význam) jim poskytují relevantní politické strany ve svých volebních 

programech pro volby do PSP ČR 2017, nelze podat absolutně přesnou odpověď 
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vzhledem k tomu, že nebyly analyzovány celé volební programy. Bezpečnostní témata 

se mohla, pravděpodobně okrajově, objevovat i mimo analyzované kapitoly. 

Kvalifikovaně, na základě přesných výsledků, tak lze odpovědět pouze ve vztahu 

k analyzovaným kapitolám bezpečnosti a zahraničních vztahů. Z prostorových důvodů 

nebudeme uvádět veškerá bezpečnostní témata, jež byla podrobně rozebraná 

v analytické části práce, ale pouze témata prioritní. Z celkového obsahu analyzovaných 

kapitol byly nejčastěji zmiňovanými bezpečnostními tématy Armáda a obrana (15,6 %), 

Vnitřní pořádek a bezpečnost (7,5 %), Migrace, migrační krize a azylová politika 

(7,2 %), Zapojení obyvatel do obrany, zajištění bezpečnosti země a prevence krizových 

situací (3,4 %), Spolupráce v EU v bezpečnostní oblasti (2,8 %), Obranný 

a bezpečnostní (zbrojní) průmysl ČR (2,6 %) a problematika IZS (2,3 %). Ostatní 

bezpečnostní témata se nedostala přes hranici 2 % rozsahu analyzovaných kapitol. 

Pokud se zaměříme na programy jednotlivých politických stran, jako hlavní témata 

bezpečnostní problematiky, jimž byla poskytována největší pozornost, se nejčastěji 

objevovala tři témata. Jednak Armáda a obrana, zahrnující zejména otázky vojenské síly 

a operačních schopností ozbrojených sil, jejich financování, vyzbrojování, efektivitu 

financování, bezpečnostního systému a politiky či plnění spojeneckých závazků. Dalším 

výrazným tématem byl Vnitřní pořádek a bezpečnost, tedy otázky spojené primárně 

s policií, kriminalitou, organizovaným zločinem a korupcí, extremismem či sociálním 

vyloučením. Třetím podstatným tématem byla Migrace, migrační krize a azylová 

politika, do kterého spadají veškerá prohlášení a postoje od snahy zastavit nelegální 

migraci, odmítání povinných přerozdělovacích kvót, přes důraz na řešení příčin 

migrace, až po podporu přijímání migrantů do ČR. Téma Armáda a obrana bylo u šesti 

ze sledovaných stran dominantním bezpečnostním tématem (ANO, KDU-ČSL, ODS, 

SPD, STAN, TOP 09), kterému se věnovaly v rozmezí od 10 % do 26,4 % kapitol. 

Největší pozornost tomuto tématu věnovalo hnutí STAN, následované ANO (23,2 %) 

a TOP 09 (19,4 %). V programech ČSSD a Pirátů byla Armáda a obrana druhým, 

respektive třetím nejakcentovanějším bezpečnostním tématem. Pouze u Zelených 

a KSČM bylo toto téma zastoupeno marginálně. Zároveň byla Armáda a obrana 

tématem, jež mělo, po kategorii EU (22 %), největší zastoupení ze všech v poměru 

k celkovému rozsahu analyzovaných kapitol všech programů. Z toho lze usuzovat, jaký 

význam v rámci uvažování většiny stran o bezpečnosti hraje armáda, ozbrojené sbory, 

zajištění obrany a bezpečnosti státu zejména proti vnějším hrozbám nejrůznějšího 
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charakteru, otázky financování armády či plnění spojeneckých závazků ČR. Téma 

Migrace, migrační krize a azylová politika figurovalo u všech sledovaných stran mezi 

třemi tématy, jimž byla věnována největší pozornost (minimálně 4,8 % rozsahu kapitol). 

Pouze však v případě KSČM (14,3 %) byla migrace, společně s kategorií Vnitřní 

pořádek a bezpečnost, hlavním bezpečnostním tématem. Je evidentní, že ačkoli 

migrační krize ČR výrazněji nezasáhla, jedná o téma, jemuž strany věnují výraznou 

pozornost, a na kterém se profilují. Tématem Vnitřní pořádek a bezpečnost se ve svých 

programech, kromě KSČM, nejvíce zabývala ČSSD (8,9 %) a Piráti (17,7 %). 

U Zelených se nejčastěji objevovalo téma Obranný a bezpečnostní (zbrojní) průmysl 

ČR (7,8 %). V případě SPD byl hlavním tématem, společně s Armádou a obranou, 

Islámský radikalismus a islám jako hrozba (10 %). 

Sekundárním cílem práce bylo zjistit, jaká témata či jevy jsou stranami 

prezentovány jako hrozby. Toho bylo dosaženo prostřednictvím kvalitativní obsahové 

analýzy programů optikou teorie sekuritizace, která byla představena jako vhodné 

teoretické ukotvení i analytický nástroj ke studiu bezpečnostních hrozeb. V této práci 

byly analyzovány pouze sekuritizační kroky politických stran, tedy to, jaké hrozby 

strany prezentují ve svých volebních programech, nikoliv celý proces sekuritizace, 

podmíněný akceptací hrozby relevantním publikem.  

Poskytnout výstižnou odpověď na otázku, která témata byla ve volebních 

programech prezentována jako bezpečnostní hrozby, je možné následovně. Strany 

nejčastěji prezentovaly hrozby vycházející z politického sektoru. Největší názorová 

polarizace byla identifikována u mezinárodních organizací, jejichž členem je ČR. Na 

jednom konci názorového spektra prozápadní strany jako ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09, 

STAN, Zelení, a v zásadě také ANO a Piráti, které členství ČR v EU a NATO chápou 

jako klíč k zajištění obrany, bezpečnosti, prosperity, úspěšného rozvoje a v konečném 

důsledku i samotné existence ČR. Na druhém konci pak KSČM a její deklarovaná snaha 

vystoupit z NATO, a hnutí SPD se svými radikálními názory o ohrožení politické 

suverenity ČR ze strany EU. Mezi těmito dvěma póly se nachází ODS, která členství 

v obou organizacích považuje za klíčové, nicméně ve vztahu k EU používá podobnou, 

ač mnohem méně dramatickou, rétoriku jako SPD o ohrožení národních zájmů 

prohlubující se evropskou integrací. Další zásadní prezentovanou hrozbou ve všech 

programech byla migrace a migrační krize. Názory na ni se opět liší a migrace, 

provázaná s nestabilitou v okolních regionech Evropy, tak osciluje mezi politicko-
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společenským sektorem bezpečnosti. SPD označuje migraci či multikulturalismus jako 

zásadní ohrožení identity, hodnot společnosti, bezpečnosti a existence ČR, jejích 

obyvatel, ale i dalších evropských národních států. Ochranu národní identity v kontextu 

migrace, terorismu a extremismu deklaruje také hnutí ANO. Další strany vnímají 

migrační krizi rovněž převážně negativně, ale zejména z pohledu ohrožení soudržnosti, 

fungování a základních principů EU. TOP 09, jako jediná strana, explicitně označuje 

agresivní Rusko jako největší bezpečnostní hrozbu politickému i teritoriálnímu 

uspořádání v Evropě. Ohrožení ČR ze strany nepřátelských režimů vnímá také hnutí 

STAN. Pro stabilitu ekonomiky a demokracie vnímá TOP 09 jako významné ohrožení, 

kromě terorismu, organizovaný zločin a korupci. Prakticky všechny strany se alespoň 

okrajově dotýkají určitého typu hybridních hrozeb, ať už terorismu, kybernetických 

útoků či dezinformačních kampaní a propagandy. STAN, TOP 09 a Zelení přímo 

operují s termínem hybridní hrozby, zahrnující nejrůznější nástroje k oslabení 

protivníka. Problematiku extremismu, ať už politického, náboženského či rasového, 

a jeho potírání, rozebírají ANO, KDU-ČSDL, KSČM, SPD a TOP 09. Extremismus 

obecně je na pomezí politicko-společenského sektoru, v závislosti na tom, zda se jedná 

o náboženský, rasový či politický extremismus. Potlačování jakýchkoli forem 

extremismu je podstatné, protože může působit jako prevence teroristických útoků. 

Ojedinělými hrozbami bezpečnostní agendy napříč programy bylo sociální vyloučení 

v programech ČSSD a TOP 09, a také proliferace jaderných zbraní diskutovaná 

výhradně stranou Zelených. ANO, ČSSD označují za zásadní hrozby pro ČR a její 

obyvatele nesoběstačnost státu ve výrobě potravin, respektive sucho. Tyto hrozby 

pramení v environmentálním sektoru. Ochrana životního prostředí a související hrozby 

prochází napříč celým programem Zelených. ANO, KSČM, ODS, SPD a TOP 09 se 

věnují rovněž kriminalitě v ČR a navrhují různá opatření k její prevenci i represi. Jedná 

se o ohrožení především individuální bezpečnosti obyvatel.  

 Na základě výše uvedeného se lze domnívat, že cíle práce se podařilo splnit 

a stanovené výzkumné otázky poměrně uspokojivě zodpovědět. 

Jistě existují varianty rozšíření stávající práce a možnosti dalšího výzkumu 

v diskutované problematice. V podobném výzkumu je možné pokračovat například při 

dalších volbách do PSP ČR. Zjištěné výsledky týkající se tematizace bezpečnosti lze 

následně komparovat s výsledky této práce. Pro vědeckou práci rozsáhlejšího charakteru 

je možné doporučit rozšířit zkoumaný okruh i mimo volební programy, například na 
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obsahy masových médií. Bylo by tak možné sledovat, zda jednotlivá bezpečnostní 

témata a prezentované hrozby, obsažené ve volebních programech politických stran, 

jsou obdobně akcentovány i médii, nebo zda média ustavují vlastní tematickou agendu 

v oblasti bezpečnosti. Došlo by tak k provázání výzkumu politické a mediální agendy. 

Doplněním o analýzu politických prohlášení by navíc bylo možné sledovat rétoriku 

politických představitelů v předvolebních kampaních mimo volební programy stran, 

které jsou často kompromisním, umírněným dokumentem, jak bylo zmíněno 

v teoretické části práce. Ve vztahu ke zkoumání procesu sekuritizace by bylo přínosné 

zahrnout rovněž zkoumání veřejné agendy, tedy přijímání a vnímání mediálních obsahů 

ze strany publika. Například pomocí dotazníkového šetření by bylo možné ověřit, zda 

a v případě jakých témat a jevů dochází k úspěšnému procesu sekuritizace, tedy tomu, 

že publikum skutečně přijímá prezentaci určitých témat jako existenčních hrozeb ze 

strany politiků, médií či jiných aktérů, a akceptuje přijetí mimořádných opatření pro 

zvládání těchto hrozeb.  

Summary 

The thesis focused on security in the pre-election campaign to the Chamber of 

Deputies of the Parliament of the Czech republic 2017. Election programmes of ten 

relevant political parties were selected as a material for analysis. The paper employed 

both the quantitative and qualitative techniques of the content analysis of the 

programmes.  

The first quantitive level of the analysis was performed by using the method of 

the Comparative Manifesto Project research group, although highly modified for the 

purposes of the analysis of specific security domain. It was discovered how much of the 

space in the analyzed chapters of the programmes, concerned with security and foreign 

international relations, was devoted to specific security issues. Of the total content of 

the analyzed chapters, the most frequently mentioned security issues were Army and 

Defense, Internal Order and Security, Migration, Migration Crisis and Asylum policy, 

Engagement of the Citizens to the Defense, Ensuring the Country’s Security and Crisis 

Prevention, EU Security Cooperation, Defense and Security (Arms) Industry in the 

Czech Republic, and Integrated Rescue System. The theme Army and Defense was the 

dominant security issue in the programmes of six parties (ANO, KDU-ČSL, ODS, SPD, 

STAN, TOP 09). The highest attention to this theme was given by STAN, followed by 
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TOP 09. This fact suggests the importance of the army, the armed corps, the defense 

and state security, especially against external threats of various nature, the issue of 

financing the army, of the fulfillment of allied commitments of the Czech Republic, in 

the thinking of the majority of the parties about security. Another major issue was 

Migration, Migration Crisis and Asylum policy. Although the Czech Republic was not 

significantly affected by the migration crisis, the topic featured in all the monitored 

programmes among the three topics which were given the most attention. The last 

distinct topic was Internal Order and Security, issues associated primarily with the 

police, various forms of crime, corruption, extremism or social exclusion. This theme 

was dominant in the programmes of KSČM, ČSSD and the Pirate Party. The Green 

Party devoted most of the space to the topic of Defense and Security (Arms) Industry in 

the Czech Republic, mainly in the negative context. In the case of the SPD movement, 

the main subject, along with the Army and Defense, was Islamic Radicalization and 

Islam as a Threat. The following topic in its programme was migration and migration 

crisis which clearly indicates the SPD’s tendency. 

The aim of the second level of the analysis was to find out which phenomena 

and topics the parties presented as security threats. Socio-constructivist theory of 

securitization was used as an analytical tool. For most parties (ČSSD, KDU-ČSL, TOP 

09, STAN, The Green Party, and to some extent also ANO, ODS and Pirate Party) the 

key to ensuring the security, but also the prosperity of the Czech Republic is its 

membership in the EU and NATO. On the other side of opinion specter, the Communist 

Party declares its effort to withdraw from NATO, while the SPD perceives a serious 

threat from the EU to the political sovereignty and national interests of the Czech 

Republic. Another significant threat presented in all the programmes was migration and 

the migration crisis, which is on the verge of a politico-social sector of security. SPD 

refers to migration, multiculturalism and the related arrival of Muslims into Europe as 

a fundamental threat to identity, social values, security and the very existence of the 

Czech Republic, its population and other European nation states. The threat to the 

national identity in relation to migration, terrorism, and extremism is also presented in 

the programme of ANO movement. Other parties perceive the migration crisis also 

negatively, however, mainly in terms of threatening the EU political cohesion, 

functioning, and fundamental principles. TOP 09, as the only party, explicitly denotes 

aggressive Russia as the biggest security threat to the political and territorial 
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organization in Europe. Moreover, the party identifies, apart from terrorism, organized 

crime and corruption as a major threat for the stability of Czech economy and 

democracy. Virtually all the parties at least marginally pay attention to a certain type of 

hybrid threats, whether terrorism, cyber attacks, or disinformation campaigns and 

propaganda. Extremism, issue related to terrorism, whether political, religious, or racial 

and fight against it, is analyzed by ANO, KDU-ČSL, KSČM, SPD and TOP 09. Isolated 

threats are a social exclusion in the programmes of ČSSD and TOP 09, and proliferation 

of nuclear weapons viewed by the Greens as an existential, global threat. ANO, ČSSD, 

and the Green Party identify serious threats in the environment sector, such as drought, 

food insecurity, and other environmental issues.  
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Příloha č. 40: Kódovací kniha (text) 

Doména: Zahraniční vztahy 

1. Zahraniční politika/vztahy ČR (obecné, neutrální vyjádření k tématu, bez 

možnosti zařadit do jakékoli následující kategorie, ukotvení/orientace ČR 

v mezinárodním prostředí, styl zahraniční politiky) 

1.1 Obecná zahraniční orientace ČR na západ (z hlediska hodnotového, 

ekonomického, politického, bezpečnostního; svoboda a demokracie, 

např. politické ukotvení v EU, vojenské v NATO, transatlantická vazba, 

vyspělé evropské demokracie): pozitivní 

1.2 Obecná zahraniční orientace ČR na západ: negativní 

1.3 Obecná zahraniční orientace ČR na východ (podpora styků např. s Ruskem, 

Čínou): pozitivní 

1.4 Orientace ČR na východ: negativní (prosazování politické a ekonomické 

nezávislosti na nedemokratických, autoritářských režimech jako Čína nebo 

Rusko, odmítání servilního chování vůči režimům porušujícím lidská práva, 

mezinárodní právo) 

1.5 Podpora/ochrana demokracie (např. disentu v autoritářských zemích, jako 

protiklad k modelu autoritářských režimů), základních lidských práv 

a svobod, práv menšin (lidskoprávní agenda) a principů právního státu  

1.6 Zahraniční/mezinárodní obchod (obecně, např. dodržování pravidel 

mezinárodního obchodu) 

1.7 Podpora/prosazování zahraničního/mezinárodního obchodu, ekonomické 

diplomacie, ekonomických zájmů ČR 

1.8 Negativní zmínky o ekonomické diplomacii (např. očekávání obchodních 

zisků na úkor ústupků v otázkách lidských práv a svobod, výměna lidských 

práv za obchodní příležitosti, nutnost zachování vyváženého postavení 

a morální integrity) 

1.9 Podpora ekonomických sankcí (obecně, bez specifikace země) 

1.10 Odmítání/kritika ekonomických sankcí 

1.11 Antiimperialismus (imperiální chování, svévole velmocí, např. ochrana 

chudých zemí před vykořisťováním) 

1.12 Sociální pilíř zahraniční politiky (řešení rostoucí globální nerovnosti, 

rozdílů v životní úrovni, globálních problémů) 

1.13 Mír (deklarace míru či víra v mír jako prostředek pro řešení krizí, 

např. mír jako základní cíl, mírová jednání, prioritou je zachování míru v 

Evropě, mírové ukončení konfliktu v Sýrii, bez zmínky o armádě/vojenském 

řešení) 

1.14 Význam diplomacie/zahraniční politiky při zajišťování zájmů ČR (např. 

bezpečnostních, ekonomických či hospodářských), stability a ochrany, 

prosperity, demokracie, práva  

1.15 Profesionalizace diplomacie, institucionální změny a reformy 

organizačního uspořádání (vyjasnění kompetencí mezi jednotlivými 

úřady/aktéry – MZV, Kancelář prezidenta ČR, Úřad vlády, ministerstva, 



    

 

diplomacie EU, bez stranického soupeření) k formulování 

srozumitelné/jednotné, konzistentní, koncepčně vedené a efektivní 

zahraniční politiky a vztahů ČR 

2. Internacionalismus: pozitivní (nutnost mezinárodní spolupráce, kooperace 

prostřednictvím zahraniční politiky, diplomacie) 

2.1 Podpora globální vlády, globální mezinárodní spolupráce (např. vedoucí 

k prosperitě, řešení chudoby, boj s klimatickými změnami) 

2.2 Pozitivní zmínky o mezinárodních soudech, respektování mezinárodního 

práva, teritoriální integrity 

2.3 Pozitivní zmínky o OSN a dalších mezinárodních organizacích/institucích 

(např. OBSE, s výjimkou EU a NATO) a jejich politikách  

2.4 Konstruktivní reforma OSN či jiných mezinárodních organizací/institucí 

(posílení demokratického a transparentního rozhodování) ke zvýšení jejich 

efektivnosti  

2.5 Pozitivní zmínky o mezinárodních finančních institucích (MMF, SB atd.) 

a jejich politikách (včetně jejich případné reformy) 

2.6 Spolupráce/partnerství s jinou zemí/jinými zeměmi (např. VB, Čína, Izrael, 

vytváření nových aliancí v rámci EU, hledání nových spojenců uvnitř EU, 

jejich podpora, bilaterální vztahy) 

2.7 Podpora východoevropských zemí a balkánských zemí, které nejsou členy 

EU (Ukrajina, postsovětské státy (země Východního partnerství) 

(např. postupná integrace do EU; ČR v roli mediátora s EU)  

2.8 Rozvojová spolupráce, humanitární pomoc, transformační aktivity (potřeba 

poskytování pomoci rozvíjejícím se/chudým zemím, např. navyšování 

prostředků, politika ČR/EU s pozitivním dopadem na rozvíjející se/chudé 

země; bez zmínky či nezávisle na tématu migrace) 

2.9 Podpora mezinárodních hospodářských a obchodních dohod typu CETA, 

TTIP, TISA (např. snaha dostat pod kontrolu nadnárodní korporace) 

3. Internacionalismus: negativní (negativní zmínky o mezinárodní kooperaci, 

izolacionismus a unilateralismus jako protiváha k internacionalismu) 

3.1 Příznivé zmínky o národní nezávislosti a svrchovanosti ve vztahu 

k zahraniční politice ČR (ochrana/prosazování národních zájmů, českého 

práva; např. zahraniční politika ČR by měla primárně hájit národní zájmy, 

prosazování národních zájmů, např. ČR jako rovný partner, s výjimkou 

zmínky o EU) 

3.2 Negativní zmínky o mezinárodních soudech, respektování mezinárodního 

práva, teritoriální integritě 

3.3 Negativní zmínky o OSN a dalších mezinárodních organizacích/institucích 

(např. OBSE, MMF, SB atd.; s výjimkou EU a NATO) a jejich politikách 

3.4 Negativní zmínky o mezinárodních finančních institucích (MMF, SB atd.) 

a jejich politikách 

3.5 Kritika/odmítání spolupráce s jinou zemí (např. odmítání spolupráce 

s Tureckem) 



    

 

3.6 Odmítání/kritika mezinárodních hospodářských a obchodních dohod typu 

CETA, TTIP, TISA  

4. Zvláštní vztahy: pozitivní (příznivé zmínky o zemích, se kterými má ČR 

zvláštní/strategické/nadstandardní vztahy či potřeba takové vztahy vytvořit) 

4.1 Zvláštní vztahy se sousedy (přeshraniční spolupráce; rozvoj politické 

a ekonomické spolupráce, udržování přátelských vztahů; bez specifikace 

konkrétní sousední země či při výčtu několika či všech sousedních zemí, 

pokud je zmíněno výhradně Německo, je zařazeno do 4.3) 

4.2 Zvláštní (strategické, nadstandardní) vztahy s V4 (při zmínce o V4) 

4.3 Zvláštní vztahy s Německem 

4.4 Zvláštní vztahy s USA (transatlantická spolupráce, euroatlantická 

vazba): pozitivní 

4.5 Zvláštní vztahy s Ruskem 

4.6 Zvláštní vztahy s jinou zemí 

5. Zvláštní vztahy: negativní (negativní zmínky o zemích, se kterými má země 

zvláštní vztahy či o navázání takových vztahů) 

5.1 Zvláštní vztahy se sousedy 

5.2 Zvláštní vztahy s V4 (i jednotlivé země Maďarsko, Polsko, 

Slovensko): negativní 

5.3 Zvláštní vztahy s Německem 

5.4 Zvláštní vztahy s USA 

5.5 Zvláštní vztahy s Ruskem 

5.6 Zvláštní vztahy s jinou zemí 

6. Evropská unie: pozitivní (směřování ČR v rámci EU, postoj k EU) 

6.1 EU/evropský projekt jako záruka zajištění zájmů a úspěšného rozvoje ČR 

(např. míru, stability, prosperity – přístup na trhy) 

6.2 Podpora evropské integrace a aktivní, konstruktivní účasti ČR na jejím 

prohlubování  

- podpora a prohlubování volného pohybu osob, zboží, služeb, kapitálu 

v rámci Evropy (např. snaha o dosažení jednotného vnitřního trhu či 

digitální trhu v EU a integrace ČR do nich) 

- např. potřeba silné, demokratické, jednotné, důvěryhodné EU; ČR aktivní 

a konstruktivní členství/ovlivňování rozhodování v jádru EU 

- přenos kompetencí jednotlivých států na společné instituce, podpora 

společné politiky 

- Odmítání vícerychlostní Evropy 

6.3 Rovné/rovnoprávné postavení všech států EU (obecně na úrovni států, např. 

ve vztahu k postavení členů a nečlenů eurozóny, či dělení EU na západ 

a východ/bohaté a chudé státy, např. zvýhodňování určitých států) 

6.4 Ochrana/prosazování národních zájmů ČR v rámci EU (bránění práv občanů, 

firem; odmítání dvojích standardů kvality zboží, služeb, např. i při jednání 

o tzv. brexitu) 



    

 

6.5 Podpora konkrétních společných evropských politik/programů/legislativ 

(i prosazovaných evropskými úřady, např. energetická, kohezní politika, 

vzdělávací program – Erasmus) (pokud se netýkají výhradně konkrétních 

politik v této kategorii, tedy téma euro, evropské fondy, sociální pilíř EU 

a dále migrace, směrnice o držení střelných zbraní a kategorie 19.) 

6.6 Pozitivní zmínky o ochrana/podpora/rozvíjení evropské 

identity/hodnot/principů (demokracie, mír, prosperita)/kultury 

6.7 Snaha o konstruktivní reformování/změny ve fungování EU (vedoucí 

k jejímu zefektivnění, zvýšení akceschopnosti, posílení stability, 

demokratických principů, legitimity a důvěryhodnosti EU, např. odstranění 

administrativní zátěže, omezení byrokracie, změny struktury rozpočtu EU, 

reforma institucí EU, potírání daňových rájů apod., v souladu se zájmy ČR, 

pokud se netýkají výhradně konkrétních politik v této kategorii)  

6.8 Pozitivní zmínky o čerpání/přerozdělování peněz z evropských dotací/fondů 

(včetně konstruktivní reformy – zjednodušení čerpání, využití na smysluplné 

projekty, kontroly) 

6.9 Podpora přijetí eura podmíněná (např. v situaci, kdy bude přijetí eura pro ČR 

ekonomicky a sociálně výhodné)  

6.10 Podpora přijetí eura nepodmíněná (např. co nejrychlejší přijetí eura, 

podpora evropské měny obecně)/prohlubování hospodářské integrace 

(podpora/rozvoj hospodářské a měnové unie – bankovní, monetární 

a fiskální unie) 

6.11 Negativní zmínky o vystoupení ČR z EU (včetně referenda, 

např. nepřipustíme odchod z EU/konání referenda za vystoupení z EU) 

6.12 Podpora rozšiřování EU (např. unijní perspektiva jako motivace pro státy 

na Balkáně či ve východním sousedství) 

6.13 Socioekonomický pilíř EU (např. přibližování životní a pracovní úrovně 

jednotlivých členských států, sociální konvergence, vytváření pracovních 

míst) 

6.14 Důraz na klauzuli/princip o subsidiaritě 

7. Evropská unie: negativní 

7.1 Negativní zmínky o projektu EU a členství ČR (např. ČR podřízena diktátu 

EU, ztráta suverenity ČR např. v oblasti práva)  

7.2 Odmítání prohlubování evropské integrace, preference vícerychlostní 

Evropy (požadavek navrácení (části) kompetencí EU na národní úroveň; 

popř. flexibilní integrace – stát oportunisticky volí míru další integrace, 

rozdělení podle míry integrace na státy v jádru a na okraji EU) 

7.3 Zásadní proměna fungování EU/podmínek členství ČR v EU (požadavek 

plné suverenity v zásadních otázkách evropské integrace) 

7.4 Vystoupení z EU (snaha o vystoupení z EU, včetně uspořádání referenda) 

7.5 Opozice k určitým evropským politikám/programům/legislativám 

prosazovaných evropskými úřady (i prosazovaných evropskými úřady, 



    

 

např. v rozporu s národními zájmy ČR, pokud se nejedná výhradně o téma 

migrace, směrnice o držení střelných zbraní, euro, evropské fondy) 

7.6 Negativní zmínky o čerpání/přerozdělování peněz z evropských dotací/fondů 

(odmítání) 

7.7 Negativní zmínky k přijetí eura (odmítnutí eura, např. trvalá výjimka 

přijmout euro)/hospodářské integraci (odmítání/kritika bankovní, monetární 

a fiskální unie) 

7.8 Odmítání rozšiřování EU (obecně) 

7.9 Odmítání rozšiřování EU (o určité země/skupinu zemí, např. Turecko) 

8. Popis/analýza zahraničně-politické situace/prostředí 

Doména: Obrana a vnější bezpečnost 

9. Armáda a obrana: pozitivní (význam vnější bezpečnosti a obrany, armády 

a ozbrojených sborů, např. moderní, akceschopná a přísně kontrolovaná armáda 

je základním pilířem/jádrem české/evropské bezpečnosti.) 

9.1 Udržování či navyšování vojenské síly a operačních schopností ozbrojených 

sil ČR  

- potřeba udržovat a navyšovat vojenské výdaje (bez zmínky 

o spojeneckých závazcích či vydávání 2 % HDP na obranu) 

- nutnost zajistit adekvátní lidské a finanční zdroje v armádě 

- nutnost modernizace – nové zbraňové systémy, systémy protivzdušné 

obrany,  

- přezbrojení ozbrojených sil 

- odpovídající přípravy – testy, prověrky připravenosti, cvičení 

ozbrojených sil 

- budování nových jednotek a útvarů  

- rozvoj specifických vojenských schopností (např. dělostřelectva, 

vrtulníkového letectva)  

- reformy organizačního uspořádání v oblasti armády a ozbrojených sborů 

- včetně kritiky stávajícího/dosavadního stavu AČR v kontextu nutnosti 

navyšování vojenské síly ČR 

9.2 Efektivita financování, investic, vyzbrojování a transparentnost zakázek 

v obraně (např. Národní úřad vyzbrojování, strategické projekty/nákupy 

rozpočtové rámce, finanční fondy, projektové řízení akvizičních procesů MO 

– realizace projektů vyzbrojování, dozbrojování, příp. vyřazování výzbroje) 

9.3 Bezpečnostní systém, politika (propojenost, spolupráce, součinnost 

zahraniční, obranné a bezpečnostní politiky, jednotlivých ministerstev) 

a příprava opatření k zajištění bezpečnosti a obrany státu (koncepce, 

strategie, legislativa pro eliminaci hrozeb a rizik, např. dlouhodobé 

plánování, adaptace na nové hrozby, příprava krizových operačních plánů, 

scénáře a analýzy hrozeb, aktuální trendy)  

9.4 Obranné plánování, vyzbrojování v souladu se spojenci – modernizace AČR 

v souladu s evropskými státy, EU, NATO (např. modularita, nasaditelnost, 

interoperabilita AČR se spojenci) 



    

 

9.5 Spojenecké vojenské závazky (nutnost/potřeba plnit a udržovat spojenecké, 

vojenské smluvní závazky, např. při zmínce o vydávání 2 % HDP na obranu 

– Alianční slib vydávat 2 % HDP na obranu, články Washingtonské 

smlouvy; závazky EU, např. být spolehlivým spojeneckým partnerem, 

a proto věrohodně vytvářet vlastní obranné kapacity) 

9.6 Institucionální změny (např. Státní tajemník pro obranu) 

9.7 Základní vojenská služba (např. znovuzavedení základní vojenské služby) 

9.8 Vojenské školství 

9.9 Vojenské zdravotnictví, péče o veterány, armádní sport (Dukla Praha)  

10. Armáda a obrana: negativní (negativní zmínky o armádě či užití vojenské síly 

k řešení konfliktů, např. vojenském řešení až poslední variantou) 

10.1 Podpora snižování vojenské síly a operačních schopností, výzbroje, 

vojenských výdajů a financování ozbrojených sil ČR 

10.2 Negativní zmínky k (s)plnění spojeneckých, vojenských smluvních 

závazků (NATO, EU; např. odmítání (s)plnit závazek ve formě 2 % HDP 

výdajů na obranu, i pokud plánované zvyšování výdajů nedosahuje hranice 

2 % HDP) 

10.3 Základní vojenská služba (negativní zmínky ke znovuzavedení základní 

vojenské služby) 

11. Obranný a bezpečnostní (zbrojní) průmysl ČR 

11.1 Pozitivní zmínky o českém obranném a bezpečnostním průmyslu, 

českých zbrojních firmách (např. jeho maximální zapojení do vyzbrojování 

ozbrojených sil ČR, jeho prosazení na mezinárodních trzích) 

11.2 Negativní zmínky o českém obranném a bezpečnostním průmyslu, 

českých zbrojních firmách (např. směřování vývozu do nedemokratických 

států, šíření české munice mezi teroristy apod.) 

11.3 Ukončení/zpřísnění vývozu/dovozu zbraní/vojenské techniky do/ze zemí 

mimo spojenecké struktury (např. zpřísnění pravidel pro vývoz zbraní, 

transparentnost obchodu se zbraněmi) 

11.4 Výzkum a vývoj 

12. Zapojení obyvatel do obrany/zajištění bezpečnosti země, prevence 

krizových situací 

12.1 Posilování informovanosti, školení a kurzy krizové připravenosti občanů 

(poskytované např. armádou či zájmovými organizacemi), branné výchovy, 

civilní výchovy ve školách 

12.2 Aktivní a dobrovolné zálohy (prvek propojení AČR s obyvatelstvem, 

např. podpora, navyšování stavů, finančních prostředků) 

12.3 Negativní zmínky (odmítání, kritika) o milicích/domoobranách zřízených 

za účelem obrany/zajišťování bezpečnosti země 

13. Mezinárodní spolupráce v bezpečnostní oblasti: pozitivní  

13.1 Význam kolektivního zajištění obrany jako garance bezpečnosti 

ČR/evropského prostoru (např. obecně ze strany EU a NATO; bez zmínky 

výhradně EU či NATO) 



    

 

13.2 Podpora zahraničního angažmá/spoluúčasti AČR ve spojeneckých silách, 

na zahraničních a civilních spojeneckých misích (obecně; bez zmínění 

výhradně OSN, EU či NATO) 

13.3 Pozitivní zmínky o výstavbě cizích vojenských základen na území ČR 

13.4 Spolupráce s V4 v bezpečnostní oblasti 

13.5 Spolupráce v bezpečnostní oblasti s jinou zemí (např. VB, Izrael, 

s výjimkou USA)  

14. Mezinárodní spolupráce v bezpečnostní oblasti: negativní  

14.1 Kritika zahraničního angažmá/spoluúčasti AČR na zahraničních misích 

(obecné, bez zmínění výhradně OSN, NATO, EU a mandátu OSN pro 

vojenské akce) 

14.2 Negativní zmínky o výstavbě cizích vojenských základen na území ČR 

14.3 Spolupráce s V4 v bezpečnostní oblasti 

14.4 Spolupráce v bezpečnostní oblasti s jinou zemí (např. Izrael)  

15. Spolupráce s OSN v bezpečnostní oblasti: pozitivní 

15.1 Důraz na mandát OSN pro vojenské akce/zahraniční mise AČR; kritika 

vojenských zásahů bez mandátu OSN a opuštění/odmítnutí/kritika účasti ČR 

na zahraničních misích bez mandátu OSN (např. vojenské akce by měly být 

uskutečněny pouze se souhlasem OSN) 

15.2 Podpora stálých civilních a vojenských jednotek OSN 

16. Spolupráce s OSN v bezpečnostní oblasti: negativní (negativní zmínky o roli 

OSN v bezpečnostní oblasti) 

17. Spolupráce s NATO (zahrnuje také spolupráci s USA) v bezpečnostní 

oblasti: pozitivní  

17.1 NATO (USA) jako základ české/evropské obrany a bezpečnosti 

17.2 Negativní zmínky o vystoupení ČR z NATO (odmítnutí vystoupení, 

referenda) 

17.3 Podpora/nutnost zvyšování obranných/vojenských schopností/kapacit 

NATO a podílu ČR na nich 

17.4 Pozitivní zmínky o účasti AČR na zahraničních misích/operacích NATO 

(např. zapojení ČR do Sil rychlé reakce a dalších bojových uskupení NATO, 

aktivit na východním křídle NATO) 

18. Spolupráce s NATO v bezpečnostní oblasti: negativní (včetně např. 

‘Překonání agresivních bezpečnostních bloků’ – KSČM, je evidentní, že se 

jedná o prohlášení vymezující se vůči NATO) 

18.1 Vystoupení z NATO (např. snaha o ukončení členství, např. 

i referendum, vystoupení z vojenských struktur NATO, příp. snaha o zrušení 

NATO) 

18.2 Negativní zmínky o účasti armády na operacích NATO  

19. Spolupráce v EU v bezpečnostní oblasti: pozitivní  

19.1 EU jako základ české/evropské obrany a bezpečnosti 

19.2 Pozitivní zmínky o udržování/prohlubování evropské obranné 

a bezpečnostní spolupráce a zvyšování vojenských schopností EU (např. 



    

 

evropská spolupráce pro prevenci a odstraňování bezpečnostních hrozeb, 

společný boj proti terorismu a extrémnímu islamismu; sdílení informací 

o hrozbách, apod.), harmonizace evropských armád (efektivní Společná 

bezpečnostní a obranná politika a Společná Zahraniční a Bezpečnostní 

Politika; např. společné nákupy vojenské techniky, s výjimkou společných 

bojových skupin zemí EU a vzniku samostatné evropské armády, bez 

zmínky o migraci/pohraniční a pobřežní stráže)  

19.3 Společné bojové skupiny zemí EU 

19.4 Vznik samostatné evropské armády 

19.5 Podíl a vliv EU/evropských států v NATO (např. nutnost navyšování 

evropských vojenských kapacit ke zvýšení akceschopnosti NATO) 

20. Spolupráce v EU v bezpečnostní oblasti: negativní 

20.1 EU jako hrozba ČR (např. EU se podílí na probíhající řízené islamizaci 

Evropy) 

20.2 Negativní zmínky o prohlubování evropské obranné a bezpečnostní 

spolupráci, Evropské bezpečnostní a obranné politice 

20.3 Negativní zmínky o samostatné/společné evropské armádě, bojových 

skupinách zemí EU, nadnárodních vojenských silách (např. Frontex),  

21. Rusko v bezpečnostní oblasti: pozitivní (podpora těsných bezpečnostních 

vztahů s Ruskem) 

21.1 Spolupráce k posílení bezpečnosti v Evropě (např. spojenec v boji proti 

terorismu a islamismu) 

21.2 Negativní zmínky o protiruských sankcí 

22. Rusko v bezpečnostní oblasti: negativní (odmítání rozpínavosti ruské sféry 

vlivu) 

22.1 Rusko jako hrozba (agresivní Rusko, nemožnost spolupráce, obsazení 

Krymu, hybridní válka, válka na Ukrajině, revizionistická velmoc) 

22.2 Pozitivní zmínky o protiruských sankcí (odmítnutí odstoupení od 

protiruských sankcí)  

23. Migrace, migrační krize a azylová politika: negativní (prohlášení obhajující 

omezení procesu imigrace – přijetí nových imigrantů) 

23.1  Migrace/uprchlická krize jako hrozba (hrozba neřízené migrace či 

neúspěšné integrace, např. hrozba národnímu charakteru, hrozba 

životaschopnosti Schengenského prostoru a principu volného pohybu osob 

uvnitř EU)  

23.2 Eliminace/zastavení/nulová tolerance (ilegální) migrace (dobrovolně 

přijatých, “legalizace” nelegální migrace; včetně nutnosti učinit opatření na 

úrovni EU) 

23.3 Odmítnutí povinných přerozdělovacích migračních kvót navržených EU 

(a společné azylové politiky EU – např. přijímání uprchlíků v kompetenci 

států, výjimka ze Společné azylové a migrační politiky) 



    

 

23.4 Podpora (její reformy či prosazování) společné azylové a přistěhovalecké 

politiky v EU (např. optimalizace mezi státy, návratová politika nelegálních 

migrantů) 

23.5 Zvýšení ochrany/ostrahy vnější evropské hranice k zajištění vnitřní 

bezpečnosti EU (např. dobudování Evropské pohraniční a pobřežní stráže, 

zvýšením spolupráce členských států, opatření k minimalizaci rizik, 

identifikace příchozích) 

23.6 Prevence, řešení příčin migrace, předcházení konfliktům prostřednictvím 

rozvojové/humanitární pomoci/programů zahraničním zemím 

a zahraničněpolitické spolupráce (řešení migrační krize prostřednictvím 

omezování/regulace migračních toků již v zemích původu, např. aktivní 

pomoc v krizových oblastech, mezinárodní operace EU, NATO 

v konfliktních oblastech pro řešení krize, vytváření bezpečnostních zón, 

politické řešení konfliktů v zemích původu migrace) 

- – Boj proti převaděčům a profitu různých subjektů na imigrantech 

(neziskové organizace) 

23.7 Opozice/kritika postupu/opatření EU/jednotlivých zemí (“pozvání 

uprchlíků”) v reakci na migrační krizi/migrační a integrační politice 

(s výjimkou tématu povinných přerozdělovacích kvót) 

23.8 Zpřísnění podmínek pro pobyt cizinců v ČR (např. možnost ukončení 

azylového procesu, trvalého pobytu, odebrání víz, ukončení mezinárodní 

ochrany) 

23.9 Důsledné uplatňování/zpřísňování zákonů vůči migrantům 

23.10 Negativní zmínky k multikulturalismu v ČR/EU (homogenita 

společnosti, prosazování kulturní integrity, asimilace imigrantů) 

24. Migrace, migrační krize a azylová politika: pozitivní (příznivá prohlášení 

směrem k novým imigrantům, proti restrikcím a migračním kvótám, příchod 

nových migrantů ve prospěch země) 

24.1 Poskytování podmíněné mezinárodní ochrany (např. pronásledovaným, 

zranitelným lidem a lidem prchajícím před válkou podle Ženevských 

konvencí) 

24.2 Podpora/ulehčení legální migrace/přijímání cizinců, kteří mohou být 

přínosem pro ČR (např. ekonomičtí migrant na trh práce)  

24.3 Přijetí uprchlíků do ČR (jako odpovědnost ČR)  

24.4 Udržení/zachování Schengenského prostoru 

24.5 Podpora/obhajoba evropských států, které nezvládají migrační vlnu 

24.6 Příznivé zmínky k multikulturalismu v ČR/EU (kulturní diverzita, 

ochrana kultury imigrantů, dobrovolná integrace) 

25. Terorismus  

25.1 Boj proti terorismu, prevence/odvracení teroristických hrozeb 

(např. orientace zpravodajských služeb na boj proti terorismu, navýšení 

podpory a zdrojů pro boj s terorismem pro zpravodajské služby a policii, boj 

s ISIL či jinými teroristickými organizacemi) 



    

 

26. Islámský radikalismus/islám jako hrozba 

26.1 Prevence/represe islámského radikalismu/extremismu (konkrétně) 

26.2 Islamizace ČR/Evropy (pod záminkou multikulturalismu, vznik páté 

kolony radikálních muslimů v ČR, šaría a džihád jako ohrožení bezpečnosti, 

např. jejich postavení mimo zákon) 

27. Hybridní hrozby (hrozba hybridních útoků/hybridní války/hybridního 

způsobu vedení konfliktů) (kombinující symetrické a nesymetrické způsoby 

vedení bojové činnosti (včetně konvenčních i nekonvenčních vojenské 

prostředky s nevojenskými nástroji jako jsou propaganda tradičních i nových 

médií, zpravodajské dezinformační akce, kybernetické útoky, politický 

a ekonomický nátlak, vysílání neoznačených příslušníků ozbrojených sil) 

28. Působení cizí moci, dezinformační kampaně, propaganda (bez zmínky 

o hybridních útocích/válce – např. ovlivňování veřejného mínění v ČR, veřejné 

správy a politických představitelů, chování státu prostřednictvím ekonomických 

nástrojů, získávání tajných informací, posílení nástrojů odhalování 

dezinformací) 

29. Destabilizace/nestabilita, regionální konflikty v Evropě (konflikty 

a zhroucené státy, např. Ukrajina)/euroatlantickém prostoru a jeho okolí 

(např. Afrika, Blízký východ) a mocenské aspirace států jako hrozba 

(např. změny hranic, neústavní převraty, vznik totalitních režimů, ozbrojené 

akce apod.) 

30. Kybernetická bezpečnost/hrozby (např. kybernetická špionáž, narušení/snížení 

odolnosti IT infrastruktury, nepřátelské kampaně – kybernetický způsob vedení 

konfliktů, kyberterorismus) 

30.1 Zajištění efektivní kybernetické bezpečnosti a obrany ČR 

(např. speciálních útvarů pro boj s kybernetickými hrozbami v rámci 

AČR/ozbrojených sil)  

31. Význam zajištění vnější a vnitřní bezpečnosti a obrany ČR, ochrana 

životních zájmů (zajištění suverenity, teritoriální integrity a politické 

nezávislosti ČR) státu a jeho občanů (ochrana základních lidských práv 

a svobody, identity) jako priorita/povinnost státu/bezpečnostního 

systému/politiky ČR/AČR (např. stát musí zajistit lidem bezpečnost, občané se 

nesmějí bát o svoje děti a nesmějí mít obavu o své soukromí ani majetek, např. 

akceschopná AČR, bezpečnostní sbory/fungující bezpečnostní systém základní 

součástí zajištění bezpečnosti ČR) 

32. Popis/analýza bezpečnostní situace/bezpečnostního prostředí (pokud je téma 

bezpečnosti dominantním obsahem prohlášení; obecné, včetně výčtu problémů, 

hrozeb, témat…např. V oblasti bezpečnosti musíme reagovat na řadu nových 

hrozeb. Nepochybně nejvážnější hrozbou je nárůst terorismu, sílí rizika 

kybernetických útoků, nelegální migrace a další.) 

Doména: Vnitřní bezpečnost 



    

 

33. Vnitřní pořádek a bezpečnost: pozitivní (zajištění vnitřní bezpečnosti 

a ochrany obyvatelstva; příznivé zmínky o striktním prosazování zákona 

a přísnějším postihování vnitrostátní kriminality) 

33.1 Pozitivní zmínky k udržování/navyšování podpory, financování, zdrojů, 

modernizace vybavení, zlepšování práce, schopností, efektivnosti policie 

(a dalších bezpečnostních sborů, s výjimkou IZS) 

33.2 Navyšování počtu policistů 

33.3 Snížení administrativní zátěže policie a bezpečnostních sborů 

(příp. soudních řízení apod.) 

33.4 Pozitivní zmínky o prosazování a podpoře politické nezávislosti policie, 

bezpečnostních sborů (příp. i dalších orgánů činných v trestním řízení jako 

jsou soudy a státní zastupitelství) 

33.5 Institucionální změny, reformy, reorganizace, změny koncepce v oblasti 

policie a bezpečnostních sborů, dohledových orgánů (GIBS) (příp. i státních 

zastupitelství, soudní soustavy) 

33.6 Ochrana kritické infrastruktury (letiště, jaderné elektrárny), měkkých cílů 

(nákupní centra, nemocnice, školy atd.) a zvlášť ohrožených objektů a osob 

(cíle se symbolickou hodnotou jako zastupitelské úřady, sídla médií atd.) 

33.7 Podpora prevence kriminality, trestné činnosti (např. kamerové systémy, 

boj s drogovou závislostí) 

33.8 Boj s různými formami kriminality (drobná kriminalita, hospodářská 

kriminalita atd.) 

33.9 Boj s organizovaným zločinem a korupcí 

33.10 Represe/prevence extremismu (politického, náboženského, 

protináboženského, proti-imigrantského, nesnášenlivosti, diskriminace, 

paramilitární skupiny) 

33.11 Boj se sociálním vyloučením (vyloučené lokality, změna systému 

exekucí, oddlužení) 

33.12 Legislativní změny (např. ochrana slabší strany, obrana ve vlastním 

obydlí, zákon o státní službě), přijetí nových zákonů (např. zákon o zpětném 

prokázání majetku) 

34. Vnitřní pořádek a bezpečnost: negativní (příznivé zmínky o mírnějším 

prosazování zákona či zamítnutí plánů na přísnější prosazování zákona 

přísnějším postihování vnitrostátní kriminality) 

34.1 Snižování podpory a zdrojů policie 

34.2 Odmítnutí navyšování počtu policistů, snižování počtu policistů 

34.3 Negativní zmínky o prosazování a podpoře politické nezávislosti 

bezpečnostních sborů (příp. soudů, státního zastupitelství) 

34.4 Ochrana občanských práv, svobod a nedotknutelnost soukromí a ochrany 

osobních údajů občanů (ve vztahu ke zneužívání policejních pravomocí, 

represi; zamezení vytvoření policejního státu (např. při sdílení informací na 

evropské úrovni, trestání zneužívání odposlechů, utajeného sledování, při 



    

 

zmínce o kyberbezpečnosti, sledování komunikace či odposlouchávání je 

vedlejším tématem 30. Kybernetická bezpečnost)  

35. Držení zbraní 

35.1 Pozitivní zmínky o podpoře (evropských) směrnic omezujících držení 

zbraní, příp. o omezování práv držitelů legálních zbraní, zpřísňování 

stávajících podmínek pro legální držení zbraní) 

35.2 Negativní zmínky o (evropských) směrnicích omezujících držení zbraní, 

příp. o omezování práv držitelů legálních zbraní, zpřísňování podmínek pro 

legální držení zbraní (např. návrh zákona obcházející evropskou směrnici) 

36. Zpravodajské služby 

36.1 Posilování zpravodajské ochrany a obrany ČR (navýšení podpory 

a zdrojů zpravodajských služeb) 

36.2 Koordinace zpravodajských služeb 

36.3 Kontrola zpravodajských služeb 

37. Integrovaný záchranný systém (IZS) 

37.1 Navýšení podpory, kapacit, finančních zdrojů, modernizace, 

koordinovaného přístupu složek IZS (obecně včetně policie či jednotlivých 

složek IZS; V oblasti vnitřní bezpečnosti budeme prosazovat zvýšení 

ohodnocení práce policistů, hasičů a dalších složek integrovaného 

záchranného systému) 

37.2 Odmítnutí navýšení podpory, kapacit, finančních zdrojů, modernizaci, 

koordinovaném přístupu IZS 

Doména: Jiné 

38. Jiné téma (nespadající do žádné předchozí domény ani příslušných 

kategorií) 

38.1 Energetická, surovinová a potravinová bezpečnost (antropogenní hrozby 

– zvláštní povodně, únik nebezpečných chemických látek, radiační havárie, 

narušení dodávek potravin či vody velkého rozsahu) 

38.2 Environmentální bezpečnost (boj proti klimatickým změnám, ochrana 

životního prostředí, přírodní hrozby – povodně, dlouhodobá sucha, požáry 

v přírodě, hromadné nákazy) 

38.3 Ekonomická bezpečnost 

38.4 Zbraně hromadného ničení (např. jaderné zbraně, chemické, biologické 

zbraně) 

38.5 Právo, spravedlnost a pořádek (justice, státní zastupitelství, Vězeňská 

služba; např. legislativní změny, nové zákony, efektivní/účinná soudní řízení 

a trestní politika, zpřísňování/snižování trestů a postihů) 

38.6 Otevřený, transparentní stát a státní instituce (důvěryhodný státu, kvalitní 

veřejná správa) 

38.7 Jiné 

Bez obsahu 



    

 

00. Bez obsahu (nadbytečný obsah, který má vyplnit hluchá místa programu, tedy 

taková, která nevyjadřují žádné politické postoje)/Nelze určit (kvazi-věta 

nespadá do žádné výše uvedené kódovací kategorie, např. Naši občané se však 

nemusejí bát.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


