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Anotace
Dělnická mládež (DM) je mládežnickou organizací, a tedy prodlouženou rukou Dělnické
strany sociální spravedlnosti. Slouží jako základna pro lidi ve věku 15-35 let, kteří
sympatizují s myšlenkami DSSS. Mohou se zde svobodněji realizovat, neboť Dělnické
mládeži i podobným mládežnickým organizacím v České republice je věnováno velmi málo
pozornosti – většinou stojí stranou politického dění ve stínu svých mateřských stran. Ze své
iniciativy

ale

DM

pravidelně

organizuje

demonstrace

a

pochody.

Pro Dělnickou mládež, jakožto organizaci otevřeně se hlásící k DSSS, je obtížné
zmobilizovat dostatečně velké počty lidí, aby se jejím akcím dostalo potřebné pozornosti.
Protože možnosti DM jsou, co se týče domácích zdrojů, omezené, což je dáno typickou
roztříštěností krajní pravice, orientují se její vůdci na podobné organizace v zahraničí. Tyto
své “kamarády” poté jezdí podporovat za hranice ČR na jejich demonstrace, výměnou za to,
že

oni

na

oplátku

podpoří

akce

Dělnické

mládeže

u

nás.

Cílem práce je popsat a zanalyzovat tuto spolupráci DM s podobně orientovanými
uskupeními v zahraničí, resp. v Evropě. Tato práce si klade za cíl objasnit a specifikovat
formy této spolupráce, pochopit jejich mechanismy a případně zhodnotit jejich úspěšnost a
efektivitu, tzn. posoudit jejich dopad na veřejné vnímání těchto organizací, zvýšení
povědomí o nich, odezva ve sdělovacích prostředcích a jejich přijetí ve společnosti či
ekonomickou výhodnost. Dílčím cílem bude také zjistit, zda formát nastavený DM je
úspěšný, zda má potenciál se dále vyvíjet a může být cestou k úspěchu i pro jiné, odlišně
ideologicky ukotvené strany.

Annotation
The Workers‘ Youth (DM) is called a political youth organization united with the Workers‘
Party of Social Justice. It is opened for the Workers‘ Party supporters aged between 15 a 35.
The members of (DM) can fulfill more easily due to lack of focus given to the activities of
political youth organizations in the Czech Republic as they are often pushed away from
politicking under the patronage of their home political parties. However, DM is regularly
initiating

riots,

protests

and

marches

in

many

czech

cities.

For DM, as an organization fully connected and patroned by the Workers‘ Party, is difficult
to aggregate a sufficient number of supporters for their events, in order to maintain required
attention. Due to limited resources of citizen willing to join – caused by so typical partition

of the far-right parties – DM has to approach similar organizations abroad. After that, they
actively support their new „friends“ by participating on marches in foreign cities and vice
versa.
The main objective is to describe and analyse forms of cooperation between DM and similar
foreign politcal youth organisations, especially in Europe. This thesis aims to show the forms
and mechanisms and eventually assess the efficiency of this kind of cooperation based on
several criteria such as changes in public opinion, raising awareness of DM, newcast
responses

but

also

economical

profit.

Another objective is to ascertain, if this way chosen by DM is the right one, with potential
to be developed and eventually used by other parties with different ideological basis.
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Úvod
Aktivity krajní pravice jsou, vzhledem k nejen historickým zkušenostem z 20. století, ale i
stále častějším projevům násilí, rasismu a xenofobie velmi sledovaným tématem. Vzhledem
k tomu, že i v současné době se na politické scéně objevují strany, které jsou svým
ideologickým zaměřením na krajních pozicích politického spektra, je toto téma stále velmi
aktuální, byť tyto strany nepředstavují vzhledem k počtu příznivců a volebním výsledkům
reálnou politickou hrozbou. V současné době navíc čelí i hrozbě ze strany populistických
stran, které kopírují určité stěžejní body jejich programu a vzhledem k lepšímu přijímání ze
strany většinové společnosti jim přebírají podstatnou část elektorátu.
I přesto, že tyto strany nedosahují volebních výsledků, které by jim umožňovaly podílet se
na politickém procesu, podařilo se těmto stranám víceméně úspěšně etablovat v politickém
systému a pravidelně participují ve volbách. Jedním ze znaků jisté etablovanosti je i fakt, že
jsou tyto strany kapacitně a prostředkově schopné organizovat své mládežnické organizace.
V českém prostředí se jedná především o Dělnickou stranu sociální spravedlnosti. Tato
strana je již od svého založení nejznámějším a nejdominantnějším subjektem na krajně
pravicové scéně. V současné době také čelí odlivu voličské základny, kterou úspěšně
přebírají jiné subjekty, přesto na sebe velmi často upozorňuje, především díky svým
aktivitám, kterým se dostává poměrně velké pozornosti.
Strany krajní pravice nejsou schopny dosáhnout výrazného úspěchu i díky značné
roztříštěnosti. V současné době na krajní pravici funguje mnoho podobně ideologicky
zaměřených subjektů, avšak pokusy o vzájemnou spolupráci těchto stran s DSSS nikdy
neměly dlouhého trvání a nevedly k požadovanému výsledku. Většinou tyto pokusy
ztroskotaly na vzájemných osobních sporech, které se týkaly především směrování a vedení
těchto nových uskupení. Tyto vzájemné spory přispívají k oslabování pozic krajně
pravicových stran a stojí za neschopností těchto stran uspět v jakýchkoli volbách. Případné
spojení DSSS s jinými subjekty by také napomohlo straně přilákat na své akce více lidí, což
by jí také pomohlo k lepšímu prosazení a případnému vylepšení obrazu strany.
Vzhledem k tomu, že v důsledku těchto sporů nemá Dělnická strana sociální spravedlnosti
v České republice žádného partnera k navázání dlouhodobé spolupráce, která by jim přinesla
zviditelnění a napomohla ke zvýšení prestiže a volitelnosti, je DSSS nucena hledat
potenciálního partnera v zahraničí. DSSS je členem evropské strany Alliance for Peace and
3

Freedom, která sdružuje podobné strany v rámci států Evropské unie.
Dělnická strana sociální spravedlnosti jako jediná strana své politické orientace také byla
schopná utvořit svoji mládežnickou organizaci – Dělnickou mládež. Ta má za úkol
připravovat mladé lidi pro budoucí fungování v rámci DSSS. Dělnická mládež se také
aktivně podílí na akcích DSSS a pomáhá tvořit její obraz ve společnosti. Vzhledem k velké
propojenosti Dělnické mládeže s DSSS má Dělnická mládež tentýž problém jako její
domovská strana – velice úzkou základnu podporovatelů a žádného přirozeného partnera ke
spolupráci. Proto se stejně jako DSSS uchyluje k navazování kontaktů se zahraničními
skupinami.
Jako nejbližší a nejpřirozenější partner ke spolupráci se DSSS nabízí Národnědemokratická
strana Německa (NPD). Přirozenou výhodou tohoto spojení je vzájemná blízkost a DSSS
navíc může těžit z toho, že jako jediná domácí strana svého druhu intenzivně spolupracuje
se stranou ze zahraničí, navíc z většího a vyspělejšího Německa. Tato spolupráce však,
vzhledem k ideologickému zaměření obou stran, s sebou přináší i určité bariéry.
Stejně jako DSSS má i NPD vyvinutou mládežnickou organizaci – Mladé nacionalisty (JN).
Oblast jejího fungování je prakticky totožná s pozicí, jakou zastává Dělnická mládež vůči
DSSS.
Tématem spolupráce české a německé krajní pravice se již několik autorů zabývalo –
zejména je toto téma probíráno v knize Transnational forms of contemporary neo-Nazi
activity in Europe from the perspective of Czech neo-Nazis od Petry Vejvodové a ve sborníku
Strategien der extremen Rechten: Hintergründe-Analysen-Antworten. Cílem této práce je
rozšířit zdroje poznání zabývajících se tímto tématem.
Tato práce se zaměřuje na fungování spolupráce Dělnické mládeže s Mladými nacionalisty.
Cílem práce bude vymezit základní aspekty fungování této spolupráce – na jaké úrovni
funguje, kdo ji tvoří apod. Dalším cílem bude určit intenzitu a úroveň tohoto spojení – zda
se jedná o jednorázovou záležitost, či jde o spojení s delším výhledovým trváním.

4

1 Metodologie
1.1 Výzkumné otázky
Práce si klade za cíl zodpovědět následující výzkumné otázky.
1. Jakým způsobem funguje vzájemná spolupráce DM a JN?
a. Kdy a za jakých okolností byla navázána spolupráce mezi DM a JN?
b. Kdo jsou hlavní aktéři této spolupráce?
c. Jaké jsou formy spolupráce? Co je jejím obsahem?
d. Jaké vzájemné benefity tato spolupráce přináší?
e. V jakých obdobích bývá tato spolupráce nejintenzivnější?
2. Může být spojení DM a JN považováno za mezinárodní koalici?
3. Jaké procesy transnacionalizace můžeme pozorovat v aktivitách DM?

1.2 Metody výzkumu
Jako vhodný prostředek pro zodpovězení výzkumných otázek byla vybrána obsahová
analýza. Obsahová analýza je definována jako výzkumná technika pro vytváření
replikovatelných a validních úsudků z textu na okolnosti vytváření jejich obsahů.1 Tato
metoda může být použita jak pro kvantitativní účely – jednoduché sčítání výskytu hledaných
témat v omezeném výběru pramenů (textů), na základě frekvence výskytu předem
definovaných klíčových slov,2 tak i pro účely kvalitativní, kdy jsou texty interpretovány více
do hloubky a analýza je orientována spíše na významy a souvislosti než na prosté počítání.
V rámci svého výzkumu jsem se rozhodl využít obě výše popsané varianty. Kvantitativní
analýzu využiji k určení období, ve kterých je vzájemná spolupráce nejintenzivnější na
základě vytvoření časové osy a následného vyhodnocení a interpretace. Časová osa bude
přiložena k práci jako příloha II. V rámci časové osy bude popsán výskyt článků a příspěvků
odkazujících na vzájemnou spolupráci ve vybraných informačních kanálech – internetových
stránkách Dělnické mládeže a Mladých nacionalistů, facebookových profilech obou
organizací (vzhledem k tomu, že oficiální facebookové profily obou organizací byly v době

1

HÁJEK, Martin, 2014. Čtenář a stroj: vybrané metody sociálněvědní analýzy textů. Praha: Sociologické
nakladatelství (SLON). Studie (Sociologické nakladatelství). ISBN 978-80-7419-161-9 str. 111
2
DRULÁK, Petr et al., 2008. Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních
vztazích. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-385-7, str. 98
5

konání výzkumu nedostupné, byly použity facebookové profily největších oblastních
organizací – tzn. profily místní organizace Dělnické mládeže v Ústí nad Labem a Junge
Nationalisten Sachsen), dále tištěná periodika jako Hlas mládeže a Dělnické listy. Údaje jsou
do osy doplňovány v rámci čtvrtletí a mapují vývoj od března 2009 do dubna 2018.
V rámci využití kvalitativní analýzy jsem se rozhodl použít k výzkumu metodu kódování.
Kódování je proces, při kterém jsou nahrazovány věty, odstavce nebo celé texty předem
danými kódy (kód může být libovolná kombinace písmen a číslic). Rozlišují se tři typy kódů
– deskriptivní (pouze popisná funkce), teoretické (vycházejí z proměnných) a inferenční
(odvozené).3
Rozlišuje se několik typů kódování – otevřené, axiální a selektivní. Ve svém výzkumu
využiji metodu otevřeného kódování, která spočívá v označování dat při průchodu daty
specifickými kódy. Tyto kódy mohou být nadefinované dopředu podle teoretického rámce
využitého v rámci výzkumu nebo mohou být i přidávány postupně, objeví-li se něco nového.
Jednotlivé kategorie získané pomocí kódů jsou poté ještě dále analyzovány podle svého
charakteru a přidělených vlastností – tzv. dimenzionalizace.4
Jako zdroj textů k analýze budou využity zejména texty z internetových stránek obou
zkoumaných organizací, tedy Dělnické mládeže a Junge Nationalisten. Zanalyzovány budou
všechny texty publikované od počátku fungování Dělnické mládeže. Hlavní pozornost bude
směřovat především k článkům, které se budou zmiňovat o aktivitách těchto skupin –
demonstracích,

pochodech,

konferencích,

manifestacích,

přátelských

návštěvách,

sportovních událostech apod. Důraz bude kladen především na zastoupení obou aktérů,
jejich role a postavení, či zastoupení při dané akci, hodnocení zastoupených skupin. Mimo
tyto zdroje budou použity i články ze stránek spravovaných těmito organizacemi – primárně
se bude jednat o archiv Hlasu mládeže vydávaného do roku 2014 Dělnickou mládeží a
Dělnické listy vydávané Dělnickou stranou sociální spravedlnosti. Tyto články budou
doplněny o zdroje mimo působnost obou aktérů – mediální databáze, monitorovací skupiny
či zprávy o extremismu vydávané Ministerstvem vnitra ČR a Ministerstvem vnitra SRN.
K analýze budou též využity profily na sociálních sítích obou organizací (facebookový profil

3

PIERCE, Roger., 2008. Research methods in politics: a practical guide. Thousand Oaks, CA: Sage. ISBN
978-1-4129-3550-0, str. 242
4
HENDL, Jan, 2008. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál.
ISBN 978-80-7367-485-4, str. 247
6

MO DM Ústí nad Labem a JN Sachsen).
Ze získaných dat pak bude provedena analýza, která se bude držet stanoveného kódovacího
schématu. Kódovací schéma je přiloženo k práci jako příloha I. Následně bude okódovaný
text detailně zanalyzován. Výsledky analýzy jsou popsány v kapitolách 5-7.

7

2 Teoretický rámec
Tato práce se bude z hlediska teorie opírat především z nadefinování pojmů mládežnická
organizace, sociální hnutí, kde využiji typologii O. Císaře a teorii transnacionalizace od S.
Tarrowa.

2.1 Mládežnická organizace
Mládežnická organizace je sdružení fyzických osob, zejména mladých (minimální a
maximální věk členů je určen stanovami), které má zájem participovat na politickém dění.
Charakteristickým znakem MO je také partnerství s politickou stranou, které může být
veřejně deklarované (oficiální), či neoficiální.5 Členství v partnerské politické straně nebývá
nutnou podmínkou fungování v MO, přestože se přímo nabízí a pro některé členy je
samozřejmostí.
Funkcí MO je zastupovat politickou stranu mezi mladými lidmi, tzn. propagovat názory a
program strany a aktivně vyhledávat nové sympatizanty či členy. Další role míří zase
opačným směrem, a to zastupovat zájmy mládeže uvnitř politické strany. MO díky svému
vlivu a kontaktům mohou ovlivňovat a uzpůsobovat agendu politické strany, aby se mohla
lépe ucházet o podporu mladých lidí. Poslední, neméně důležitou funkcí MO je výchova
stranického dorostu. Aktivní činností v MO se její členové přímo připravují na budoucí
členství v politické straně, na převzetí politické odpovědnosti, seznamují se s vnitřním i
vnějším fungováním strany, což jim poté umožňuje plynulý přechod do spřízněné politické
strany.6
Okrajovou, avšak pro politické strany velmi důležitou funkcí MO je aktivní zapojení do
kampaní strany. Členové MO se ve velké míře aktivně podílení na propagaci strany v
předvolebním období a dobrovolně se zapojují do pomoci s předvolební kampaní pro
spřízněnou stranu, čímž strany získávají nezanedbatelnou pracovní sílu.
Nejzásadnějším rozdílem mezi politickou stranou a mládežnickou organizací je, že
mládežnická organizace, oproti politické straně, nemá reálné ambice se aktivně podílet na
moci a usilovat o podporu ve volbách. Její samostatná politická činnost je tedy upozaděna.
Politické strany a mládežnické organizace mají společné funkce, zejména v oblasti politické
socializace a rekrutování nových politických elit, kde je také vidět největší spolupráce mezi
těmito strukturami. Politickou socializaci provádí MO zejména organizací přednášek, besed
a workshopů otevřených (nejen) pro mladé lidi. Hosty těchto akcí bývají zpravidla vedle
nestranných odborníků na danou problematiku i členové spřízněné politické strany.

2.2 Sociální hnutí a politický aktivismus
V současné době je poměrně těžké stanovit přesnou definici sociálního hnutí. O výzkum se
snaží mnoho autorů za užití rozdílných teoretických přístupů. Obecně by se sociální hnutí
dalo definovat jako síť neformálních interakcí mezi pluralitou individuí, skupin nebo

5

ŠIMÍČEK, Vojtěch, ed., 1999. Mládežnické organizace politických stran v České republice. Brno:
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organizací angažovaných v politických nebo kulturních konfliktech na základě sdílené
kolektivní identity.7
Teorie sociálních hnutí zažily svůj boom především v 60. a 70. letech 20. století především
v souvislosti s nástupem tzv. nových sociálních hnutí. Tyto teorie se soustředí na čtyři
základný aspekty sociálních hnutí – politické příležitosti, které mohou např. vycházet ze
změn v politickém prostředí, mobilizační struktury, což může zahrnovat jak formální
organizace, tak i společenské vazby v každodenním životě (sociální sítě či osobní kontakty),
rámce kolektivní akce, kulturní konstanty, na které se účastnící orientují, ale i je sami
vytvářejí a repertoár akcí, který je sice zavedený, ale může se měnit vzhledem
k probíhajícím změnám ve společnosti.8
Termín sociální hnutí je velmi úzce spojen s kolektivním jednáním a politickým aktivismem.
Sociální hnutí vznikají syntézou tří složek – trvalá kampaň vedená proti autoritám, formy
sdružování a veřejná sebeprezentace.9 Veřejnou sebeprezentací můžeme rozumět schopnost
sociálního hnutí mobilizovat jednotlivce k určitému typu participace.10 Protože však
rozdílné aktivistické skupiny používají různé formy sebeprezentace i sdružování,
rozlišujeme několik typů sociálních hnutí, resp. politického aktivismu. Císař rozlišuje tři
typy politického aktivismu - tzv. starý aktivismus, tzv. nový aktivismus a radikální
aktivismus.11 Rozdíly mezi těmito typy aktivismu se dají vysvětlit odlišením pojmů
aktivismus a participace a jejich následnou kombinací. Aktivismem rozumí úsilí ovlivnit
politiku jinými prostředky než skrze volby. Tuto činnost vykonávají především političtí
aktivisté jako jednotlivci. Participace znamená jednání řadových občanů, kteří se politiky
mohou, ale nemusejí aktivně účastnit.12
Tzv. starý politický aktivismus (aktivismus + participace) je charakterizován členskými
organizacemi s dobrým přístupem k politickému systému a možností neformální spolupráce.
Neuchylují se příliš často k mobilizaci občanů, ale v případě potřeby jsou schopny
zmobilizovat veliké množství podporovatelů (málo událostí a mnoho účastníků).13
Klasickou akcí uspořádanou tímto typem hnutí je demonstrace, stávka či organizování petic.
Míří především na státní centrální instituce a větší ekonomické aktéry. 14 Typickým
7
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příkladem starého sociálního hnutí jsou odbory, či jiné primárně ekonomické, či hospodářské
organizace.15
Tzv. nový politický aktivismus (aktivismus bez participace) je charakterizován menšími
advokačními organizacemi. Na jejím fungování se tedy nepodílí široká veřejnost, nýbrž
pouze malé profesionalizované skupiny lidí. Nová sociální hnutí mají kořeny v 60. a 70.
letech, kdy začaly vznikat zcela nová hnutí, jejímiž prioritami již nebyly pouze ekonomické
otázky, ale i otázky životního prostředí, lidských práv, či práv menšin.16 Tato hnutí jsou
schopná mobilizovat své členy mnohem častěji, ovšem nedokáží mobilizovat tak vysoký
počet stoupenců (mnoho akcí ale málo účastníků). Tato hnutí vedle demonstrací i petic
využívají i další strategie, zejména kulturní, jako např. organizování happeningů, výstav,
kulturních festivalů, koncertů apod. Jejich cíle se liší v závislosti na jejich požadavcích, což
jsou např. lidská práva, práva zvířat, práva menšin, životní prostředí či proměna politiky.17
Jejich fungování je také charakterizováno vazbou na externí zdroje a externí organizace,
přičemž je velice důležitá meziorganizační interakce (transakce). Odtud bývá tento typ
aktivismu označován jako transakční.18
Dalším typem politického aktivismu je radikální aktivismus (aktivismus bez participace,
s repertoárem zahrnujícím násilné akce). Radikální sociální hnutí stojí v opozici vůči
politickému systému i jiným sociálním hnutím. Tato hnutí mohou být jak levicová, tak i
pravicová. Jelikož jsou jejich pozice a postoje v rozporu s tím, co většinová společnost
považuje za akceptovatelné, mají problémy zmobilizovat větší množství podporovatelů.19
Na rozdíl od předešlého typu aktivismu jsou radikální hnutí mnohem více centralizovaná a
mají odlišný repertoár jednání, který zahrnuje vedle nenásilných demonstrací i násilné akce.
Cílem akcí těchto hnutí bývají velmi často mezinárodní organizace (NATO, EU, G8), státní
instituce, politická elita či zahraniční instituce. Jejich požadavky se nejčastěji týkají národní
bezpečnosti, zahraniční politiky, či lidských práv.20
Vedle těchto základních typů politického aktivismu vymezuje Císař ještě masovou
mobilizaci a občanskou sebeorganizaci (participace bez aktivismu). Masová mobilizace je
pouze krátkodobou záležitostí, kdy se mobilizuje velmi vysoký počet účastníků, který se ale
15
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i rychle demobilizuje a většinou po sobě nezanechává ani žádnou trvalejší strukturu.21
Občanská sebeorganizace není řízena žádnou vnější aktivistickou skupinou. Je to poměrně
častý typ akcí, nicméně počet mobilizovaných není příliš velký. Většinou se jedná o
organizování peticí, či nenásilné demonstrace směřující na státní instituce či veřejnou
politiku.22

2.3 Teorie transnacionalizace
Základním rámcem pro Tarrowovu teorii je internacionalizace a internacionalismus.
Internacionalizace podle něj vytváří prostor, kde se odehrávají konflikty, ale zároveň přináší
i možnost zprostředkování spolupráce mezi aktéry, kteří by jinak této možnosti nikdy
nedosáhli.23 Internacionalismus Tarrow vidí jako trojúhelníkovou strukturu mezi státy,
nestátními aktéry a mezinárodními institucemi, která vytváří příležitosti pro zapojené aktéry
angažovat se ve všech sférách tohoto systému. Internacionalismus s sebou přináší hrozby,
na které tito aktéři musí reagovat. Tyto hrozby jsou velmi reálné – ztráta suverenity, ohrožení
rovnosti a diverzity. Vedle hrozeb ale přináší i příležitosti, kterých mohou využít – pohyb,
vytváření koalic, které mohou přesáhnout vlastní hranice.24 Transnacionalizaci můžeme
vnímat jako interakci mezi národními a zahraničními aktéry za účelem vyjádření protestu,
či předání nějaké zprávy. Vzniká tak přeshraniční síť aktérů, jež má charakter dlouhodobější
spolupráce.25
Tarrow definuje šest procesů, které vedou k transnacionalizaci.26 Těchto šest procesů
rozdělil do tří skupin, v závislosti na tom, v jakém prostředí se odehrávají. Tyto procesy
zahrnují:
1. Globální rámování – je definováno jako použití externích symbolů k vyjádření domácích
či národních požadavků. Jsou mobilizováni aktivisté, jejichž požadavky mají spíše lokální
charakter. Adopcí externích symbolů se cítí spojeni s lidmi, které nikdy nepotkali
s podobnými postoji. Prostředky, které rámování pomáhají jsou postupující
internacionalizace, rozvíjející se formy komunikace a konvergence existujících politických
proudů. Jako příklad využívá protesty proti politice Mezinárodního měnového fondu v 70.
letech, kdy probíhající protesty byly velmi podobné, nebyly však nijak koordinované a ani
nevedly k vytvoření globálního hnutí.27
2. Internalizace protestu – začlenění tlaků a konfliktů zvnějšku do domácí politiky. Vzniká
trojúhelníkový vztah mezi řadovými občany, domácí vládou a mezinárodním prostředím.
Mezinárodní instituce tlačí na domácí vládu k implementaci nadnárodních rozhodnutí či
smluv do vlastního systému. Domácí vláda se poté stává terčem protestů ze strany
21
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nespokojených skupin (široké veřejnosti či pouze advokačních skupin), jejichž hlavním
problémem je výsledek mezinárodní politiky, avšak protesty jsou směřovány směrem
k domácí vládě.28
Tyto procesy jsou charakteristické tím, že se odehrávají pouze v domácím prostředí daného
státu a nemají žádný mezinárodní přesah.29
3. Difuze – přenos informací, idejí, taktik a forem přes hranice. Rozvíjející se formy
komunikace, levnější cestování a rychlejší přenos informací napomáhá jednoduššímu
přeshraničnímu přenosu a zároveň ji činí nekontrolovatelnou.30 Tarrow rozlišuje tři typy
difuze:31
a. Relational diffusion – převod informací skrze dlouho zavedené linie
komunikace. Můžeme sem zahrnout zejména rodinné vazby, vzájemnou
důvěru a osobní kontakty.
b. Non-relational diffusion – difuze skrze lidi, jež nemají žádné vzájemné
vazby. Nejčastějšími prostředky tohoto typu difuze jsou masová média a
sociální sítě
c. Mediated diffusion – tzv. zprostředkovaná difuze, kdy přenos informací mezi
dvěma vzájemně nesouvisejícími skupinami zajišťuje někdo třetí (tzv.
brokerage).
4. Scale shift – změna v počtu a úrovně koordinovaných akcí na jinou úroveň, což zahrnuje
i proměnu aktérů, prostředků a požadavků. Má dva směry – nahou (na vyšší úroveň;
z lokální na mezinárodní) a dolů (na nižší úroveň; z mezinárodní na lokální).32
Tyto procesy spojují domácí prostředí s prostředím mezinárodním, procesy se tedy
odehrávají zčásti v obou prostředích.33
5. Externalizace protestu – rozumíme tím vytváření mezinárodních sítí a spojenectví.
Externalizace se může lišit jak v domácím kontextu, tak i ve formování požadavků a také
skrze jaké prostředky se snaží dosáhnout cíle.
1. V případě
domácího
kontextu
se
odvolává
na
práci
M. Keck a K. Sikking z roku 1998 a jejich pojem blokády domácích
požadavků. Tato blokáda může nabývat různých forem – ignorování
požadavků, či přímé represe. V případě blokády se poté hnutí obracejí na
mezinárodní instituce, neboť jim mohou zajistit větší odezvu.
28
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2. Rámování požadavků je velmi důležité, pokud se organizace obrací do
zahraničí. Požadavky za hranicemi proto musí být přizpůsobeny širšímu
publiku, aby se jim dostalo potřebné pozornosti.
3. Formy kolektivní akce mohou být rozšíření informací přes hranice, přímá
akce, či přístup k vnějším organizacím.34
6. Budování mezinárodních koalic – mezinárodní koalice definuje Tarrow jako
„kolaborativní, na prostředky orientované svazky, které umožňují zapojeným entitám
mobilizovat zdroje tak, aby dosáhly požadovaných změn“.35 Většinou je spojují příležitosti
a hrozby – možnost mobilizace většího množství zdrojů, nutnost obrany před společnými
hrozbami, možnost rozšíření vlivu a získání větších možností.36
Tarrow dále uvádí existenci pěti faktorů základních pro vznik a fungování koalic37:
rámování – nutné nastavit rámec témat tak, aby vyhovoval všem entitám, vzájemná důvěra,
důvěryhodné přísliby – zda na sebe členové koalice působí věrohodně i vzhledem k cílům
koalice, zvládnutí odlišností – nutnost vyřešit problémy spojené s drobnými rozdíly
v ideologii, organizační struktuře apod., záruka prospěšnosti.
Fungování koalice ovlivňují dva faktory – míra zapojení a délka spolupráce. Kombinací
těchto faktorů získáme čtyři typy koalic.38
1. Nízká míra zapojení + krátkodobá spolupráce – jedná se o tzv. účelovou
koalici. Tyto koalice zanikají, jakmile zmizí problém, který je spojil.
2. Vysoká míra zapojení + krátkodobá spolupráce – událostní koalice. Tyto
koalice se mohou po určité době opakovat.
3. Nízká míra zapojení + dlouhodobá spolupráce – federace.
4. Vysoká míra zapojení + dlouhodobá spolupráce – kampaňová koalice.

34
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3 Aktivisté z ČR
V následující kapitole stručně představím aktéry českého aktivismu – Dělnickou stranu
sociální spravedlnosti a její mládežnickou organizaci, Dělnickou mládež. U obou stran bude
představena její stručná historie, ideologické zaměření a vzájemná provázanost.

3.1 Dělnická strana sociální spravedlnosti
3.1.1 Historie
Předchůdkyní Dělnické strany sociální spravedlnosti byla až do roku 2010 Dělnická strana.
Dělnická strana byla založena 18. ledna 2003. Zakládajícími členy byli Jiří Štěpánek, jenž
byl zároveň jejím prvním předsedou, místopředsedy se stali Tomáš Vandas a Martin Zbela.39
Představitelé strany se rekrutovali ze strany Sdružení pro republiku – Republikánská strana
Československa a jejích spřízněných organizací.40 Na prvním sjezdu Dělnické strany
v květnu 2003 si Vandas se Štěpánkem svoje funkce vyměnili.41 Strana se hned od počátku
existence stavěla proti vstupu České republiky do Evropské unie, proti sňatkům
homosexuálů a prohlašovala se za obhájce zájmu dělníků.42 Cílem strany z politického
hlediska bylo především konkurovat Komunistické straně Čech a Moravy v získání pozice
největší systémově opoziční strany.43
Po neuspokojivých výsledcích ve volbách do Evropského parlamentu 2004 (0,18 %) a do
městských zastupitelstev 200444 se strana pokoušela získat spojence v rámci tzv. Národní
pětky – spojení Dělnické strany, Národní strany (NS), Národního sjednocení (NSj), Českého
hnutí za národní jednotu (ČHNj) a Republikánů Miroslava Sládka (RMS) s cílem zajistit
společnou kandidátku pro parlamentní volby 2006.45 Kvůli osobním rozporům, zejména
okolo osoby Miroslava Sládka, však DS projekt Národní pětky opustila již v květnu 2005.46
Do parlamentních voleb 2006 vstoupila v rámci společné kandidátky s NSj a stranou Právo
a Spravedlnost pod heslem ANO tradiční rodině, NE korupci a kriminalitě!47 Právo a
Spravedlnost, jež celý volební subjekt zaštiťovala nakonec získala 0,23 % hlasů.48
V průběhu roku 2007 se strana aktivně účastnila demonstrací, pořádaných různými dalšími
nacionalistickými subjekty jako Autonomní nacionalisté či Národní korporativismus.49
V únoru 2008 založila DS své Ochranné sbory (OS-DS), jejichž cílem bylo zajišťování
ochranky při akcích DS a monitorování oblastí s vysokým počtem tzv. nepřizpůsobivých. 50
V průběhu roku 2008 vstupovaly do DS řady příznivců z jiných podobně zaměřených
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organizací (mimo jiné i z rozpadnuvšího se Národního korporativismu) a začalo se hovořit
o radikalizaci strany.
V důsledku čilých aktivit DS v létě a na podzim 2008, podalo ministerstvo vnitra 5. listopadu
2008 první návrh na zrušení Dělnické strany.51 Celá záležitost byla postoupena Nejvyššímu
správnímu soudu, který 4. března 2009 návrh ministerstva vnitra zamítnul.52 Vládě se podle
verdiktu NSS nepodařilo prokázat protistátní charakter strany ani její napojení na neonacisty
a shledal, že porušování shromažďovacího zákona není dostatečný důvod k rozpuštění
strany.53
Krátce předtím na sebe ještě Dělnická strana upozornila jako jeden z aktérů násilností na
litvínovském sídlišti Janov 17. listopadu 2008, kdy se demonstrace zaměřená na problémové
soužití místních obyvatel zvrhla v největší potyčku mezi protestující skupinou a policií od
roku 2000. Při střetech bylo zraněno 16 osob, policie k zásahu využila transportéry, vodní
děla, slzný plyn a dělobuchy. Jeden z demonstrujících při zásahu přišel o prsty. Přes
dvojnásobnou početní převahu neunikla policie kritice a bylo na ni dokonce podáno trestní
oznámení ze strany Dělnické strany.54
V souvislosti s pokračujícími aktivitami Dělnické strany v průběhu roku 2009 se česká
vláda, reprezentovaná premiérem Janem Fischerem rozhodla podat v září 2009 nový návrh
na rozpuštění Dělnické strany.55 Nejvyšší správní soud se začal návrhem zabývat na počátku
roku 2010 a 17.2. 2010 rozhodl o rozpuštění Dělnické strany.
V rozsudku Nejvyšší správní soud označil jednání strany za protiústavní (směřující
k odstranění demokratických základů státu) a směřující k potlačení práv skupin obyvatel,
zejména příslušníků menšin.56 Poukázal také na programovou a symbolickou podobnost
s nacionálním socialismem57 a propojenost a spolupráci s neonacistickými hnutími jako
Národní odpor, Resistance Women Unity, Národní korporativismus (který už v té době
neexistoval, nicméně jeho příznivci se začlenili do struktur DS, včetně jejího předsedy Jiřího
Petřivalského) či Autonomní nacionalisté, přičemž nehleděl na formální spolupráci (výše
jmenované organizace nebyly formálně registrovány na Ministerstvu vnitra ČR), nýbrž na
spolupráci faktickou, kterou se prostřednictvím některých osob podařilo prokázat.58 Dále
vytýkal Dělnické straně přílišnou glorifikaci tzv. Bitvy o Janov (viz výše popsané násilnosti)
a snahu o její zopakovaní.59 Nejvyšší správní soud v rozsudku také poukázal na monopolní
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postavení Dělnické strany v rámci politické krajní pravice, čímž strana prakticky zastřešuje
násilí spojené s krajně pravicovými skupinami.60 V závěru soudci NSS konstatovali, že
Dělnická strana není nepřítelem společnosti, nýbrž jednou z jejích tváří, a i přestože bude
strana rozpuštěna, neznamená to likvidaci názorů, které s sebou přináší a ani jí nelze zabránit
ve vytvoření strany nové.61
Dělnická strana rozsudek NSS ohodnotila jako politický akt a odvolala se k Ústavnímu
soudu. Již o čtyři dny později (21.2.2010) se v Mostě uskutečnila první konference Dělnické
strany sociální spravedlnosti.62 Strana pokračovala dále ve své, téměř nezměněné činnosti,
aktivně se účastnila voleb, v žádných dalších volbách se jim ale výrazněji uspět nepodařilo.
Ve sněmovních volbách 2010 získala strana pouze 1,14 % hlasů, v krajských volbách 2012
nezískala žádného zastupitele.63 Lídr DSSS Tomáš Vandas v březnu 201264 oznámil
prezidentskou kandidaturu, kterou však v listopadu téhož roku stáhnul, neboť se mu
nepodařilo nasbírat dostatečný počet popisů občanů.65 Předčasné volby v roce 2013 přinesly
straně pouze 0,86% zisk66, což byl oproti volbám z roku 2010 propad. V červenci 2014
navázala DSSS spolupráci s Národní demokracií v čele s Adamem B. Bartošem v rámci tzv.
Národního kongresu, kde se vedle těchto stran angažovali ještě Republikánská strana Čech,
Moravy a Slezska, Konzervativní a sociální hnutí a Národní prosperita. 67 Tato koalice však
neměla dlouhého trvání a již v květnu 2015 ji DSSS opustila, zejména kvůli neshodám
s Adamem B. Bartošem a jeho stranou.68 Ve volbách do zastupitelstev obcí strana získala 6
mandátů a v Duchcově na Teplicku dokonce utvořila společně s ČSSD a KSČM vládnoucí
koalici, což se dočkalo silně negativních reakcí veřejnosti i vedoucích představitelů
parlamentních stran.69 V následujících krajských a senátních volbách se jim však na tento
posun nepodařilo navázat – nezískala ani jeden zastupitelský mandát a žádný z jí navržených
kandidátů nepostoupil ani do druhého kola, včetně předsedy strany T. Vandase či
olympijského vítěze z Moskvy 1980 Oty Zaremby.70 V parlamentních volbách kandidovala
s podporou Národních socialistů, avšak výsledek voleb (0,20 %) pro ni znamenal další
významný propad.71

3.1.2 Program a organizace strany
Dělnická strana sociální spravedlnosti je konzervativní, tradicionalistická a nacionalistická
strana. Brání tradiční hodnoty (např. rodinu), odmítá přistěhovalectví, zvýhodňování skupin
obyvatel, odmítá totalitní ideologie, příliv zahraničního kapitálu a politiku Evropské unie.72
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V rámci svého programu prosazuje DSSS referendum o vystoupení z Evropské unie,
vystoupení z NATO, vypovězení ilegálních přistěhovalců, reformu ústavních institucí
(zahrnující zrušení Senátu, omezení poslanecké imunity a snížení kvóra pro vstup do
Poslanecké sněmovny na 3 %), zavedení imperativního mandátu a přímé volby starostů.
Dále prosazují přísnou ochranu kulturního dědictví, znerovnoprávnění sňatků homosexuálů,
znovuzavedení trestu smrti a potírání drog. Prosazují též zjednodušení daňového systému a
zároveň zpřísnění výběru daní, podporu venkova, omezení cizího kapitálu, podporu
tradičních rodin a seniorů, reformu vzdělávání a zdravotnictví a podporu sportu a ochrany
přírody.73
Vzhledem k programovým bodům DSSS a jejímu zaměřování a prezentování v médiích a
s ohledem na její minulost lze DSSS charakterizovat jako ultrapravicově populistickou
stranu. Jádro ultrapravicového populismu tvoří nacionalismus, odpor vůči migraci,
požadavek na suverenitu a soběstačnost. Ultrapravicové skupiny se často pohybují na hraně
legálnosti, a tak z obav před zákazem veřejně deklarují odmítání neonacismu či neofašismu,
byť s příznivci těchto ideologií mohou udržovat čilé kontakty. Také se otevřeně vyhýbají
projevům rasismu a antisemitismu, a proto se v kritice uchylují spíše k upozorňování na
kulturní odlišnosti. Velmi častá je jejich kritika všeho, co reprezentuje „morální úpadek
národa“ – jedná se především o příslušníky národnostních či sexuálních menšin, vliv západní
„amerikanizované a dekadentní“ kultury, či uživatele drog.74
Současné vedení Dělnické strany sociální spravedlnosti reprezentují předseda Tomáš
Vandas a místopředsedové Jiří Štěpánek, Jiří Froněk a Alena Poláčková. Mezi další vedoucí
představitele DSSS patří Erik Lamprecht (tajemník strany) či Petr Günther. V minulosti
tvořili vedení Dělnické strany také Martin Zbela, jež byl dlouholetým šéfredaktorem
Dělnických listů (oficiální periodikum DS/DSSS), prvním předsedou Dělnické mládeže a
mezi lety 2010 a 2013 místopředseda strany, a také Petr Kotáb, jenž byl předsedou krajské
organizace v Ústí nad Labem a jedním z předních osobností tzv. Bitvy o Janov.75

3.2 Dělnická mládež
3.2.1 Historie

Dělnická mládež byla oficiálně založena 3. března 2009.76 První sjezd této organizace se
konal 21. března 2009, kdy bylo zvoleno vedení strany (předseda M. Zbela, místopředsedové
M. Sombati a L. Šlégrová).77 O měsíc později se uskutečnila ustavující schůze místní
organizace v Brně, jejíž lídrem se stal Erik Lamprecht, budoucí předseda Dělnické
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mládeže.78 Nejprve fungovala jako mládežnická organizace Dělnické strany, po jejím
rozpuštění se spojila s Dělnickou stranou sociální spravedlnosti.
Dělnická mládež na sebe několikrát upozornila zejména v rámci prvomájových oslav. V roce
2011 se dokonce soudila s brněnskou radnicí ohledně povolení ke shromáždění v Brně, které
jim bylo zpočátku zakázáno, později rozsudkem Nejvyššího správního soudu povoleno.79
Od prosince 2011 vydávala svoje periodikum Hlas mládeže, které vycházelo jako příloha ke
stranickým Dělnickým listům.80 Od konce roku 2011 organizace spustila svůj projekt Školní
dvůr, ve kterém se zaměřila na vzdělávání dětí a mládeže, kdy na školních dvorech rozdávala
materiály propagující své hnutí.81 Mezi materiály nechyběl ani komiks Kachny kontra
slepice, kde upozorňovali na problém migrace a kritizovali koncept pozitivní diskriminace.82
Koncept projektu Školní dvůr, stejně jako komiks byly přejaté od německé NPD.83 První
předseda M. Zbela byl v roce 2010 nahrazen Erikem Lamprechtem, který ve funkci vydržel
až do roku 2016, kdy se přesunul do vedení DSSS. Dělnická mládež je aktivní v podpoře
aktivit DSSS, pomáhá jí s organizací demonstrací, volebními kampaněmi apod. Poslední
významnou akcí Dělnické mládeže byla organizace prvomájového shromáždění v Brně, při
které došlo k potyčkám s policií i protidemonstranty a několika zatčením a trestním
oznámením.84

3.2.2 Program a organizace
Cílem Dělnické mládeže je organizovat společenské, kulturní a sportovní aktivity a tím
pomáhat mladým lidem efektivně trávit volný čas a zároveň je vzdělávat a vést je
k odpovědnosti a aktivní participaci na společenském dění.85 Členem Dělnické mládeže se
mohou stát lidé ve věku 15-35 let.
Dělnická mládež ideově podporuje programovou listinu DSSS a smyslem její činnosti je
propagace DSSS mezi mladými lidmi (i v rámci boje proti liberalizaci, které mladé lidi kazí).
Vedle toho má Dělnická mládež vymezených deset okruhů, na něž se v rámci své činnosti
zaměřuje nejvíce. Jde především o:86
1. Výchovu k odpovědnosti – Dělnická mládež přijímá roli „přípravky“ pro
práci v politické straně, podporuje mladé lidi ve snaze vstoupit do veřejného
života
2. Boj proti drogám – kromě výjimek ze zdravotních důvodů
3. Úcta k přírodě
78
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4. Řemeslo a smysluplné vzdělání – podpora a propagace učebních oborů a
manuálního vzdělání
5. Ano rodině, ne single – podporování tradiční rodiny
6. Pomoc seniorům
7. Svobodný internet s rozumem
8. Pohyb místo lenosti
9. Kulturní povědomí – kulturní vzdělávání jako boj proti ošklivosti a dekadenci
10. Vůle k životu – naučit mladé vážit si svého života a chránit je tak od drog a
hazardu.
Vedle praktického programu, popsaného výše, vychází Dělnická mládež ještě z ideového
programu, jež umožňuje lépe pochopit ideologické pojetí a cíle Dělnické mládeže. Tento
ideový program je zkrácen do hesla IDENTITA – MLÁDEŽ – REVOLUCE. Cílem
Dělnické mládeže je utvořit národně uvědomělé hnutí, založené na nacionalismu a odmítající
multikulturalismus a vykořeňování (identita), jehož základem bude ideově vzdělaná a
uvědomělá mládež bojující proti všudypřítomnému materialismu, konzumu a politické
korektnosti, za zachování tradičních hodnot, svobody a soběstačnosti (revoluce ducha).87
Po odchodu E. Lamprechta byl zvolen předsedou Dělnické mládeže Hynek Rint 88, který se
ovšem funkce vzdal z důvodu studijních povinností v červenci 2017.89 Na jeho místo byl
kooptován Jakub Svoboda, jenž byl již dříve odsouzen k podmíněnému trestu za spálení
vlajky Evropské unie.90 V užším vedení dělnické mládeže jsou Štěpán Reich, jenž byl v roce
2017 po prvomájové demonstraci obviněn z napadení policisty, ale v listopadu 2017 byl
obvinění zproštěn,91 dále Viktor Táborský a Lukáš Brandtner.
Mnoho členů Dělnické mládeže se již velmi dobře adaptovalo do struktur Dělnické strany
sociální spravedlnosti. Např. Erik Lamprecht začínal v roce 2009 jako předseda místní
organizace Dělnické mládeže v Brně, v současné době již zastává pozici tajemníka strany.
Místopředseda Dělnické mládeže Viktor Táborský je zároveň předseda místní organizace
DSSS v Ústí nad Labem. První předseda Martin Zbela byl vedle předsednictví i
šéfredaktorem Dělnických listů a mezi lety 2010 a 2013 i místopředseda DSSS.
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4 Aktivisté ze SRN
Následující kapitola se bude zabývat aktéry spolupráce z Německé strany – tedy německou
NPD a její mládežnickou organizací JN. U obou bude stručně představena historie a program
strany.

4.1 Nationaldemokratishe Partei Deutschlands
4.1.1 Historie
Národnědemokratická strana Německa byla založena 28. listopadu 1964. Jejím primárním
účelem bylo zachránit upadající krajní pravici v Německu a spojit všechny roztříštěné
ultrapravicové strany v novou stranu, která by přitáhla nové voliče. Členy NPD se tedy stali
převážně členové z předcházejících pravicových uskupení – Německé strany (Deutsche
Partei, DP), Německé říšské strany (Deutsche Reichspartei, DRP) a Všeněmecké strany
(Gesamtdeutsche Partei, GDP).92
První volby ještě straně nepřinesly žádný výraznější výsledek – 2 % hlasů ve spolkových
volbách 1965 a stejný výsledek zopakovala následující rok v Hamburských zemských
volbách. Poté však její podpora začala silně stoupat a mezi lety 1966 a 1969 získala zemské
zastupitele v sedmi spolkových zemích tehdejší SRN. Vedle toho několikanásobně zvětšila
svoji členskou základnu. Náhlý úspěch NPD byl zapříčiněn především neuspokojivou
ekonomickou situací v letech 1966 a 1967 a také vládnoucí velkou koalicí CDU a SPD, jež
umožňovala NPD stavět se do role jediné skutečné opozice vůči vládnoucímu režimu. Ve
spolkových volbách roku 1969 strana očekávala výrazný úspěch, avšak získala pouze 4,3 %
hlasů, což jí na vstup do Spolkového sněmu nestačilo (ekonomická situace se mezitím
zlepšila a CDU rozpustila velkou koalici, což ji umožnilo radikálnější rétoriku a přebrání
části voličů od NPD). Od tohoto momentu až do počátku devadesátých let se strana se svými
volebními výsledky nedostávala přes 1% hranici.93
Až do roku 1996 zažívala strana úpadek. Její členská základna se propadala (z 29 tisíc v roce
196994 až na 3,5 tisíce v roce 199695). Propad strany zastavil až nástup Udo Voigta do čela
strany. Strana se více otevřela, navázala kontakty i s radikálnějšími skupinami (skinheady a
neonacisty), čímž se jí podařila zvednout nejen účast na demonstracích, ale i členská
základna.96 Udo Voigt se rozhodl využít tzv. koncepci tří pilířů – první je tzv. boj o ulice,
což v praxi znamenalo agresivní demonstrativní politiku, kdy akce pořádané NPD zvýšily
svoji intenzitu – za účelem omlazení strany, větší dynamičnosti, modernizaci a mobilizaci i
za cenu poškození veřejného obrazu, zapříčiněného zejména účastí militantních skinheads.97
Druhým je tzv. boj o smýšlení lidí – ten má za úkol přesvědčit lidi o ideové náplni NPD.
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Třetím pilířem je tzv. bitva o sněmy – ten hájí právo NPD na účast ve volebním procesu.98
NPD se také začala soustředit spíše na komunální volby, kde cítila větší šance na úspěch a
považovala je za základní stavební kámen k případnému většímu úspěchu.99
Strana v minulosti již dvakrát čelila hrozbě zákazu – poprvé v letech 2001-2003 a podruhé
v letech 2013-2017. Obě snahy o zrušení strany byly nakonec neúspěšné. 100 V období od
roku 2004 zažívá strana i nárůst preferencí – ve spolkových volbách překonala hranici 1 %,
ve volbách do Evropského parlamentu dokonce získala v roce 2014 jednoho europoslance
(tím se stal Udo Voigt), a v některých spolkových zemích (Sasko a Meklenbursko-Přední
Pomořansko) měla mezi lety 2004 a 2016 své zástupce v zemských sněmech.101
Od roku 2013 se strana pokusila změnit taktiku a vydat se cestou tzv. seriózní radikality102,
každopádně pokusy o zákaz a postupný lehký odliv členů v souvislosti s rychlým střídáním
stranického vedení preference strany oslabily a v současnosti strana nemá žádné zástupce ve
Spolkovém sněmu ani v žádném zemském sněmu.103

4.1.2 Program a organizace strany
NPD ve svém programu prosazuje nacionální politiku (národní identitu, suverenitu,
soběstačnost, odpor proti globalizaci a národní a sociální stát). Podporuje tradiční rodinu
(příspěvky na děti, finanční podpora mladých rodin). Je pro zavedení všeobecného
referenda. Odmítá členství v Evropské unii a NATO a požaduje znovuzavedení německé
marky jako oficiálního platidla. Je proti přílivu zahraničních pracovníků a odmítá migraci.
Odmítají kolektivní vinu Německa za rozpoutání 2. světové války a ve svém programu mají
i zrušení Benešových dekretů. Prosazují reformu školství a mimo jiné i oddělení
zahraničních školáků od německých dětí.104
Stejně jako v případě Dělnické strany sociální spravedlnosti, i program NPD zahrnuje
populistické prvky – zavedení prvků přímé demokracie, odmítání členství v mezinárodních
organizacích, odpor vůči komunismu, migraci, požadování ekonomické a kulturní
suverenity a soběstačnosti. Strana se distancuje od antidemokratických snah (prohlašuje se
pouze za antiliberální, nikoli antidemokratickou) a antisemitismu (přesto politiku Izraele čile
kritizuje) a rasismu.105 Vzhledem k programu a fungování strany se dá i NPD označit za
ultrapravicově populistickou stranu.106
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V čele NPD stojí od roku 2014 Frank Franz, místopředsedové jsou Ronny Zasowk, Thorsten
Heise a Stefan Köster.107 Ve vedení NPD byl v minulosti nejvíce vidět Udo Voigt, který byl
předsedou mezi lety 1996 a 2011, kdy ho vystřídal Holger Apfel. Toho nahradil ve funkci
v roce 2014 současný předseda Frank Franz.

4.2 Junge Nationalisten
4.2.1 Historie
Mladí nacionalisté byli založeni v roce 1969 jako organizace NPD pro výchovu stranické
mládeže.108 Do roku 2018 tato strana fungovala pod názvem Junge Nationaldemokraten,
v lednu 2018 strana změnila vedení a název strany na Junge Nationalisten.109 JN byla
organizace po celou svoji historii úzce spjatou s NPD – jako její mládežnická organizace a
integrální součást. O postavení JN v rámci NPD hovoří také to, že předseda JN má své
stálé místo v předsednictvu NPD.110 Hlavní rolí JN v rámci NPD bylo po celou dobu její
existence připravovat a vychovávat budoucí generaci pro práci v NPD.111
Činnost JN se zásadním způsobem odrazila na znovuoživení NPD v 90. letech. Koncepce
nové NPD pocházela zejména od původních členů JN, a tedy již první generace vychovaného
stranického dorostu. Vzhledem k tomu, že mládežnické organizace jsou známé mnohem
většímu příklonu k radikalizaci než jejich domovská strana, mělo to za následek i zvýšení
počtu skinheadů a neonacistů v řadách NPD.
V lednu 2018 strana změnila své vedení a statut, s čímž byla spojena i změna názvu na Mladí
nacionalisté (Junge Nationalisten). Vedení NPD ji v této změně podpořilo a deklarovalo JN
jako pro ni významnou organizaci. Na vzájemném vztahu JN a NPD se tedy nic
nezměnilo.112

4.2.2 Program a organizace
Důležitým programovým dokumentem, ze kterého vychází program JN je dokument 24
Theses zum Nationalismus.113 Tento dokument byl v průběhu let několikrát přepracováván.
Nacionalismus je zde popisován jako cesta národa k nezávislosti, soběstačnosti, svobodě a
jednotě. Vymezuje se proti liberalismu a marxismu (dějiny prý nejsou historií bojů mezi
třídami, ale mezi národy). Požaduje sociální rovnost a národní solidaritu. Obsahuje také ideu
boje proti imperialismu a internacionalismu a nadnárodním korporacím (který podle nich
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ztělesňuje Evropská unie). V ideální nacionalistické Evropě se všechny národy zdravě
vyvíjejí v rámci svých hranic.114
Cílem JN je zprostředkovat mladým lidem politické vzdělání a vědění, předat jim zkušenosti,
motivaci a metody k politické práci, přičemž celá snaha se orientuje na nacionalistické
pojetí.115 Dále chtějí v mladých lidech pěstovat národní povědomí a ideu pospolitosti, kterou
současná společnost soustavně likviduje materialismem a všudypřítomným konzumem.
Klade důraz na význam tradičních institucí, jak je rodina a národ.116 JN vedle komunismu a
liberalismu striktně odmítají i kapitalismus, jež je podle aktivistů tolik asociální, že je
absolutně nevhodný jako nástroj hospodářské politiky. Lepším způsobem je podle nich
systém, který je založen na národně socialistické politice.117 Jako prostředek k prosazení cílů
klade JN důraz na aktivismus a vzdělání, neboť jen (správně ideologicky) vzdělaní aktivisté
mají předpoklady k tomu, vyhnout se šikaně systému a k provedení úspěšné revoluce.118
Předsedou Mladých nacionalistů je od ledna 2018 Christian Hager.119 Předchozími
významnými činiteli JN byli Sebastian Richter, Andy Knape či Andreas Storr.120
Členstvím v mládežnické organizaci prošlo mnoho budoucích významných činitelů NPD.
Mezi nejvýznamnější patří Günther Deckert, předseda JN v letech 1973-1975 a
místopředseda NPD v letech 1991-1996121, který se rovněž ucházel o post předsedy NPD
v roce 1996, a byl jen o tři hlasy poražen pozdějším dlouholetým předsedou Udem
Voigtem.122 Mezi významné postavy JN patří také Holger Apfel, předseda JN v letech 19941999, který nahradil Voigta v roce 2011 na postu předsedy strany, kde vydržel do roku 2013.
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5 Spolupráce Dělnické mládeže a Mladých nacionalistů
Tato část práce má za úkol představit základní rysy spolupráce mezi Dělnickou mládeží a
německými Mladými nacionalisty. V jejím rámci budou zodpovězeny všechny výzkumné
otázky a představeny výsledky obsahové analýzy.

5.1 Počátky spolupráce DM a JN
Tato kapitola se bude zabývat okolnostmi, za kterých došlo k navázání vzájemných kontaktů
obou skupin. Primárně se zaměřím na otázku, kdy k tomuto spojení došlo a kdo byl tzv.
průkopníkem – zda byla dříve navázána spolupráce mezi DM a JN nebo spolupráce mezi
DSSS (DS) a NPD a také, zda byla první utvořená spolupráce na institucionální, tedy
stranické úrovni, či zde již v minulosti byly navázány osobní kontakty.
První kontakty zástupců Dělnické mládeže s Německou stranou jsou zmíněny poprvé již
v srpnu 2009, kdy se zástupci Dělnické mládeže vydali na stáž do německého Chemnitzu,
kde se seznámili s fungováním německé NPD a pomáhali s předvolební kampaní před
zemskými volbami v Sasku.123 Zdá se mi velmi nepravděpodobné, že by německá strana
před tak důležitými volbami požádala o pomoc neprověřenou organizaci a hned ji pověřila
tak závažným úkolem. Dá se tedy předpokládat, že kontakty mezi českou a německou
stranou už byly navázány dříve.
První oficiální kontakt zástupců DS s NPD je datován do jara 2008, kdy se skupina
nacionalistů z Německa účastnila prvomájové demonstrace na náměstí Jiřího z Poděbrad
v Praze.124 16. srpna se pak měla uskutečnit akce v Hradci Králové s názvem Den svobody.
Místo toho se konal pochod městem s následnými projevy, kde byli přítomni zástupci saské
NPD – P. Lennart Aae, C. Holz, K. Köhler a S. Schwerdtfeger. Na akci zazněl i proslov od
předsedy NPD Ugo Voidta, kde hovořil o tom „že je rád za nově navázanou spolupráci
s českou pronárodní stranou a doufá, že se tato spolupráce rozvine do více spolkových
zemí.“125 O měsíc později se předsednictvo DS zúčastnilo třetího ročníku německého
Festivalu národů v německém Altenburgu v Durynsku, kde Tomáš Vandas hovořil o
nutnosti spojení evropských nacionalistů.126
K milníku ve spolupráci DSSS a NPD došlo v dubnu 2011, kdy obě organizace podepsaly
dokument, ve kterém se zavázaly ke spolupráci. Tzv. Manifest z Riesy, podepsaný 2. dubna
2011 potvrzuje oficiální spolupráci mezi DSSS a NPD.127 V dokumentu obě strany projevily
znepokojení nad stavem současné společnosti, zejména s pronásledováním opozice,
porušováním základních svobod, zejména svobody projevu a svobody sdružování a zavázaly
se ke spolupráci zejména v oblastech imigrace, odporu proti porušování svobody projevu,
kritiky systému institucí EU, kampaně proti konfliktům USA a NATO ve světě a
přeshraniční spolupráce.128 Od počátku roku 2015 jsou obě strany zastoupeny v evropské
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straně Alliance for Peace and Freedom (APF), jež spojuje všechny podobně zaměřené strany
v Evropě.129
První oficiální kontakt pochází tedy z roku 2008, dá se však předpokládat, že kontakty na
osobní úrovni, zejména v příhraničí už byly navázány o něco dříve. Podle zástupkyně saské
NPD a dlouholeté radní v Chemnitzu, Katrin Köhler, existují kontakty již minimálně z léta
roku 2007, které sama pomáhala navazovat. Podle ní také fungovaly spíše osobní vazby
německých nacionalistů vázáné na podobně orientované Čechy v pohraničí než oficiální
spojení s DSSS.130

5.2 Aktéři spolupráce
V této části práce se zaměřím na hlavní aktéry spolupráce. Zaměřím se především na dvě
věci – nejprve mě bude zajímat v jakých spolkových zemích, resp. krajích zejména tato
spolupráce funguje nejvíce (objevuje se nejčastěji). Poté mě budou zajímat konkrétní jména,
která se v daných textech v souvislosti s přeshraniční spoluprací objevují nejčastěji.

5.2.1 Spolkové země a kraje
Z Německé strany jsou v rámci spolupráce s DM nejaktivnější zástupci nacionalistů ze
Saska. V Sasku konkrétně jde o zástupce z Drážďan, Saské Kamenice (Chemnitz), Budyšína
(Bautzen), Pirny a Lipska. V Drážďanech se konalo nejvíce společných akcí, nejčastěji šlo
o vzpomínkový pochod městem k uctění památky civilních obětí spojeneckého
bombardování z konce 2. světové války. Velmi často toto město využívali nacionalisté ke
kulturním akcím a neformálním setkáním, většinou spojených s prohlídkami města.
Dále se v textech často objevují aktivisté z Braniborska a okolí Berlína. V Sasku a
Braniborsku byli čeští dobrovolníci nasazováni na pomoc NPD s předvolební kampaní,
aktivisté ze Saska a Braniborska byli na oplátku nejaktivnější při návštěvách akcí konajících
se v Čechách. Dále byl velmi často zmiňován Berlín, což jako hlavní město a sídlo stranické
centrály není příliš překvapivé. Vedle všech těchto zemí udržují aktivisté z DM spolupráci i
s aktivisty z Bavorska, Hesenska, Durynska a Severního Porýní-Vestfálska.
Z české strany jsou nejaktivnější členové místních organizací z Ústí nad Labem a Brna.
V Ústí nad Labem i v Brně se konal největší počet akcí na české straně.131 V Brně se
Dělnická mládež podílí na pořádání tradičního shromáždění 1. května za účasti německých
aktivistů. Aktivisté z Ústí nad Labem zase bývají nejčastějšími hosty německých aktivistů.
Velmi aktivní jsou i buňky v okolí Karlových Varů, Prahy a Ostravy.
Z uvedených informací vyplývá, že spolupráce mezi českými a německými aktivisty se
odehrává převážně na přeshraniční bázi. Nejaktivnějšími aktéry jsou totiž právě buňky
nacházející se blízko česko-německých hranic – Sasko, Braniborsko, Bavorsko,
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Karlovarsko, Ústecko. Vzájemná blízkost a poměrně zjednodušené spojení je významným
faktorem při navazování mezinárodních spojenectví.

5.2.2 Lidé
Mezi osobními aktéry česko-německé spolupráce se nejčastěji objevují jména předsedů
jednotlivých organizací – za DSSS Tomáš Vandas, který je velmi oblíbeným řečníkem na
společných demonstracích, za NPD nejprve Udo Voigt, poté Holger Apfel, Udo Pastörs a
Frank Franz. Na rozdíl od svých nástupců byl Udo Voigt častým řečníkem na akcích i po
svém odchodu z funkce předsedy. Za DM Erik Lamprecht, jehož vystřídal Hynek Rint a
Jakub Svoboda. Za JN vystupují jak předsedové celostátní JN – Andy Knape, jehož nahradil
Sebastian Richter, tak především předsedové zemských poboček JN – v Braniborsku Pierre
Dornbach a v Sasku Paul Rzehaczek a předseda drážďanské JN Maik Müller. Velmi aktivní
byli i další řadoví členové zapojených organizací – zastupitelka Saské Kamenice Kathrin
Köhler, jež hrála velkou roli v počátcích česko-německé spolupráce, lídr saské NDP Jens
Baur či tehdejší bavorský předseda Robin Siener.
Zajímavou stopu v setkáních nechávají i aktéři, jež nejsou aktivní v politických věcech, ale
zajišťují spíše kulturní doprovod. Z těchto osob byla nejvíce výrazná osoba německého
písničkáře Franka Rennickeho, v němž někteří čeští aktivisté viděli „německého Karla
Kryla“.132

Závěr
Z obou výše uvedených částí vychází jeden důležitý aspekt, který je velice důležitý pro
česko-německou spolupráci a tou je vzájemná blízkost. Vzhledem k tomu, že kontakty
probíhají především na přeshraniční bázi, je tento aspekt nezanedbatelný, zvláště
přihlédneme-li k tomu, že DSSS ani DM nedostávají žádný státní příspěvek za volební
výsledky a jejich hospodaření je velice omezené.133 Dlouhé a daleké cestování je tudíž pro
aktivisty z Čech velmi časově a finančně náročné, relativní blízkost a dobrá dostupnost je
proto velmi důležitý aspekt, který napomáhá rozvoji vzájemné spolupráce.

5.3 Formy a obsah spolupráce
V této části se zaměříme na repertoár akcí, na kterých se česká a německá strana společně
podílejí. Důraz bude kladen především na to, jaké typy akcí společně obě organizace
pořádají, zda je jejich obsahem pouze politická činnost nebo zda se objevuje více forem
společné spolupráce.
V rámci výzkumu na toto téma se mi podařilo vytipovat čtyři hlavní oblasti vzájemné
spolupráce mezi DM a JN. Jedná se o oblasti výpomoci, jež zahrnuje všechny formy
činností, při níž dochází k práci ve prospěch druhé skupiny. Dále o oblast manifestační, do
které jsou zahrnuty všechny formy demonstrací, pochodů, shromáždění, projevů apod. Další
132
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oblastí je oblast kulturní, v níž jsou obsažena všechna kulturně zaměřená či neformální
setkání. Poslední, okrajovou oblastí je oblast politická, jež zahrnuje politické aktivity, které
se svým rozměrem a formou odlišují od oblasti manifestační.
Výpomoc
Oblast výpomoci zahrnuje výpomoc z jedné strany ku prospěchu strany druhé. V případě
spolupráce DM a JN se jedná nejčastěji o formu tzv. stáže, kdy se stážisté ze strany Dělnické
mládeže dobrovolně aktivně zapojují do předvolební kampaně NPD. Tyto stáže bývají
dlouhodobé, v rámci týdnů, a vybraní stážisté v tom období aktivně pomáhají při přípravě
kampaně. Jejich nejčastějším a nejběžnějším úkolem je vylepování reklamních plakátů NPD
ve vybraném městě a rozdávání předvolebních letáků obyvatelům. Za svoji činnost
nedostávají žádný honorář, německá strana jim pouze zajišťuje ubytování a stravování. Ze
strany NPD tak dochází k vítanému snížení nákladů na přípravu kampaně, stážisté jsou
většinou ubytováni ve stranických centrálách. Česká strana na těchto stážích nejvíce kvituje
nasbírání zkušeností, které bude moci v budoucnu využít při přípravě předvolební kampaně
v České republice.
Obráceným směrem zatím spolupráce nefunguje. V současné době není známo, že by Mladí
nacionalisté měli zájem vysílat svoje dobrovolníky do České republiky.
Manifestace
Oblast manifestační zahrnuje repertoár všech společní akcí, jež mají nějaký manifestační
charakter. Jedná se tedy především o demonstrace, pochody či shromáždění, na kterých jsou
přítomni zástupci české i německé strany.
Tyto akce lze poměrně dobře rozpoznat, neboť se konají pravidelně a mají charakter
vzpomínkových akcí, či pronárodních demonstrací, konajících se povětšinou ve
významných dnech jednotlivých zemí.
Na české straně se jedná o prvomájová shromáždění, která se zpočátku konala v různých
městech republiky – Praze či Ústí nad Labem, v posledních letech se však tradičně koná
v Brně. Prvomájové akce jsou spojeny s pochodem městem a následným shromážděním
s projevy, kde dostávají prostor i zahraniční hosté, především podporovatelé z Německa, ale
i dalších zemí. Další akce, např. 28. září, na den české státnosti – tzv. Svatováclavské
manifestace, 28. října na výročí založení Československa, či 17. listopadu na výročí tzv.
Sametové revoluce byly pořádány spíše v minulosti, v současné době se akce na tato výročí
příliš neorganizují.
V Německu bývají prvomájové pochody také velice oblíbené. Jedním z možných vysvětlení
může být to, že výročí tzv. Svátku práce je ideální příležitost, kdy mohou strany veřejně
prezentovat svůj ideový příklon k dělnickému hnutí a odpor ke kapitalismu a globalizaci.
Vzájemná spolupráce většinou vypadá tak, že obě organizace uspořádají 1. máj ve své zemi
a do sousední země vyšlou menší delegaci, aby na sousední demonstraci vystoupila se svojí
zdravicí. Dále se obě země scházejí v Drážďanech při výročí bombardování města
spojeneckými letadly na konci 2. světové války. Vzpomínková akce se koná vždy v únoru a
její náplní je pochod městem k památníku obětí, zapálení svíček, kladení věnců a zpěv
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německé hymny. Do Drážďan bývá umísťována ještě jedna akce – 17. června se
v Drážďanech koná akce připomínající povstání východoněmeckých dělníků proti
komunistům z roku 1953. Akce tak má za úkol, jak připomenout a vyjádřit nacionalistické
tendence obou skupin, tak i odpor vůči komunismu, kapitalismu i Evropské unii.134
Ostatní akce, ať už se jedná o Den Svobody, Den německé budoucnosti (Tag der Deutschen
Zukunft), či jiné demonstrace už jsou zcela nahodilé a jejich forma, umístění, stejně jako
účast zahraničních hostů je proměnlivá. Výše uvedené dny však tvoří stabilní repertoár
společných aktivit Dělnické mládeže a Mladých nacionalistů.
Kultura
Oblast kultury zahrnuje nejen kulturní akce, ale i neformální akce, navazování neformálních
kontaktů a jiné aktivity nesouvisející s prezentací politického programu.
Jedním z hlavních typů aktivit jsou prohlídky měst, kdy se domácí aktivisté ujmou svých
zahraničních hostů a provedou je po městě s doprovodným výkladem. Oblíbené jsou
zejména Drážďany se svým historickým centrem, Praha se svým historickým centrem, Brno,
resp. hrad Špilberk či Ústí nad Labem společně s hradem Střekov.
Velmi oblíbené jsou i kulturní dny, resp. kulturní festivaly. Kulturní dny společně pořádají
DM a JN, přičemž hostitelské země se střídají. Na programu jsou prohlídky měst a dále je
připravený zábavní program spojený s koncerty vybraných kapel. Letní festivaly pořádá
NPD pro své příznivce a mezi hosty nechybí česká delegace. Akce bývá určená pro širokou
veřejnost a nechybí ani atrakce pro děti ani řečnická a hudební vystoupení.
Do repertoáru kulturních akcí lze rovněž zahrnout i akce, při kterých se organizace snaží
vzájemně neformálně přiblížit své fungování. Mezi tyto akce patří prohlídky stranických
sídel, stranických centrálen či stranických novin nebo panelové diskuze spojené
s plánováním a představováním následujících akcí.
Tyto kulturní akce často doplňují akce výpomocné, či manifestační. Kulturní akce, často
slouží k vyplnění volného času mezi demonstracemi, či výpomocí. Často se stává, že
aktivisté ze zahraničí přijíždějí na místo akce s jednodenním předstihem a je tedy potřeba
vyplnit volný čas, k čemuž jsou využívány kulturní akce. V případě českých stážistů
v Německu jsou zase kulturní akce využívány k vyplnění volného času po celodenním
zapojení stážistů do kampaně.

Politické
Oblastí politických akcí se rozumí akce, jež mají politický charakter, nicméně nesplňují
manifestační funkci. Jedná se zejména o podpis důležitých dokumentů, či plánování akcí,

134

Člen vedení DM vystoupil na vzpomínce povstání proti bolševikům v Drážďanech, In: Dělnická

mládež[online]. [cit. 2018-04-26]. Dostupné z: http://old.delnickamladez.cz/clen-vedeni-dm-vystoupil-navzpomince-povstani-proti-bolsevikum-v-drazdanech
28

což jsou akce, jež nejsou manifestační, přesto mají politický charakter, a pro fungování
spolupráce jsou velmi důležité.
Těchto akcí ovšem není mnoho, a podobně jako akce kulturní, i tyto politické akce jsou často
spojeny s výpomocí či manifestací. K jednání a plánování spolupráce tedy často dochází
před nebo po společné akci, která má jiný účel. K samostatným výjezdům pouze za účelem
jednání a plánování akcí nedochází.
Závěr
Repertoár akcí, na kterých se podílejí čeští i němečtí aktivisté je poměrně široký. Repertoár
jejich aktivit je však lehce rozeznatelný a klasifikovatelný. Aktivisté jsou si dobře vědomi,
že při jejich spolupráci hrají nezanedbatelnou roli osobní vazby, a tak se je snaží utužovat i
tím, že se vedle politických aktivit zaměřují i na zábavu a kulturu. Zahraniční návštěva se
tak neomezuje pouze na jednu oblast aktivit, nýbrž velmi často narážíme na kombinaci
jednotlivých oblastí aktivit.

5.4 Benefity
V této části se zaměřím na to, jaké vzájemné benefity oběma stranám tato spolupráce přináší
a zda je množství těchto benefitů na obou stranách vyvážené, případně jakých benefitů se
stranám dostává více či méně.
V rámci provádění výzkumu jsem oddělil benefity a rozdělil podle druhů na pět skupin –
benefity finanční a materiální, podporu, práci, propagaci a zážitky.
Finanční a materiální benefity
Finančními i materiálními benefity se rozumí poskytnutí, či ušetření peněz, dary, příspěvky
apod. V případě česko-německé spolupráce můžeme mluvit o finančních benefitech zejména
na české straně. Německá strana totiž českým stážistům v průběhu práce na kampani platila
ubytování a zajišťovala stravu, a dokonce jim poskytla jakési „kapesné“. 135 Navíc po
skončení stáže dostávali od NPD propagační předměty. Ubytování zajišťuje i česká strana
aktivistům, kteří se účastní demonstrací a jezdí dříve a stejně je postaráno o české aktivisty
v Německu. Propagační předměty si na společných akcích také obě strany vyměňují, přesto
se více finančních a materiálních benefitů dostává české straně.
Podpora
Benefit podpory zahrnuje fyzickou podporu na akcích, či veřejně deklarovanou podporu
v jakékoli formě. Fyzická podpora na demonstracích je nejčastější formou podpory v rámci
česko-německé spolupráce a je úzce spojená s deklarováním podpory, pokud jsou součástí
akce projevy a zahraniční host dostane možnost promluvit. Zahraniční hosté, zejména
v Čechách, zvyšují kredibilitu účastníků a zvyšují počty účastníků, což akci dodává na
důležitosti a tím spíše si jí všimnou sdělovací prostředky, což je v případě DM, resp. DSSS
vítaná propagace.
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Práce
Dalším benefitem je odvedená, resp. ušetřená práce. V případě práce náleží všechny benefity
německé straně, neboť na německém území čeští dobrovolníci formou stáží odvedli mnoho
práce. Jejich několikatýdenní stáže pomohly NPD ušetřit mnoho času a pomohly zefektivnit
jejich kampaň. Navíc stranu, kromě zajištěného ubytování a stravování nestály žádné
finanční prostředky, což stranu vyšlo mnohem lépe než nabírat domácí brigádníky. Na
druhou stranu ale žádné podobné akce neprobíhají a němečtí aktivisté žádnou práci v České
republice neodvádějí.
Propagace
Propagací se chápe cílená reklama protistraně v rámci domácího působiště. Stážisté
v Německu rozdáváním letáků dělali cílenou reklamu NPD, ovšem na jejich půdě. Pokud by
něco takového dělali v Čechách, jednalo by se o tento typ propagace. Žádné takové akce se
ovšem nekonají. Za určitou formu propagace NPD by se dala považovat akce z února 2016,
kdy DM a DSSS protestovali před německou ambasádou, aby upozornili na probíhající soud
s NPD.136 Propagace spřátelených hnutí tak probíhají pouze na osobní úrovni mezi
aktivisty.137
Zážitky
Mezi zážitky se počítají nabyté zkušenosti, kulturní či sportovní zážitky či nově navázané
kontakty. Česká strana v tomto případě oceňuje zkušenosti, které její členové získávají
především při pracovních stážích v Německu, kdy mají možnost detailně se seznámit
s vedením profesionální kampaně a případně zkušenosti a postřehy využít při kampaních
v České republice.
Dalším benefitem jsou zkušenosti s fungováním velké strany s vysokým počtem příznivců,
což je v českých podmínkách pro české nacionalisty velmi obtížné. Čeští aktivisté tím
získávají politické know-how, jež mohou poté použít v rámci domácí politiky. Během
spolupráce se aktivistům dostává dalšího politického vzdělání a inspirace k různým
projektům – například akce Školní dvůr včetně vydávání komiksu pro žáky a studenty je
inspirována právě činností JN. Společná setkání také dávají prostor ideologickému vývoji
aktivistů, díky pořádaným panelovým diskuzím a debatám.
Nezanedbatelné jsou i kulturní zážitky, zejména procházky a provádění významnými
kulturními centry obou zemí (Drážďany, Berlín, Frankfurt, Praha, Brno), návštěva
vybraných koncertů, fotbalových zápasů německé Bundesligy či obyčejných posezení.
Dalším významným benefitem jsou nově navázané kontakty a přátelství. Spolupráce, je-li
vedena na přátelské bázi je mnohem efektivnější a uvolněnější než na institucionální úrovni
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– zvláště na prostředí krajní pravice, jež je charakteristická roztříštěností a častými osobními
spory.
Závěr
Na vzájemné spolupráci profitují obě strany. Každá strana má ze spolupráce odlišné
benefity. Česká strana profituje více po finanční stránce a z hlediska nasbíraných zkušeností,
Německá z hlediska propagace a ušetřené práce, jež za ni zastanou čeští stážisté. V rámci
podpory jsou obě strany vyrovnané, neboť čeští aktivisté navštěvují Německo častěji, avšak
návštěvy Němců, byť v menším počtu, mají pro českou stranu větší význam.

5.5 Fáze spolupráce
V této kapitole se zaměřím na druhou část své analýzy. V rámci svého výzkumu jsem využil
i kvantitativní metodu obsahové analýzy. Zaměřil jsem se na to, v jakých letech, příp.
obdobích byla spolupráce mezi DM a JN nejintenzivnější, resp. bylo o ní nejintenzivněji
prezentováno. Dalším otázkou bylo, která z obou zúčastněných stran je aktivnější
v propagaci společných akcí DM a JN. Výsledky jsem zaznamenal do tabulky v příloze 2.
Celkem bylo o spolupráci mezi Dělnickou mládeží a Mladými nacionalisty zaznamenáno 90
příspěvků. Nejčastěji o společných aktivitách reportovala Dělnická mládež na svých
oficiálních webových stránkách (40x). Německá strana sice na svých oficiálních stránkách
zprávy o spolupráci s DM nezveřejňovala, aktivnější však byla na sociálních sítích.
Od roku 2015 můžeme pozorovat ústup významu reportů na oficiálních stránkách oproti
příspěvkům na sociálních sítích.
Nejčastěji jsou reporty ze společných akcích publikovány ve druhé a poslední čtvrtině roku.
Je to dáno tím, že v tu dobu se konají nejvýznamnější akce českých a německých
nacionalistů – vzpomínkové pochody přes Drážďany, či akce spojené s výročím 17.
listopadu a prvomájové pochody.

5.6 Závěr
Spolupráce mezi DM a JN funguje na bázi vzájemné podpory a pěstování přátelských
vztahů. Společné akce nejsou pořádány koordinovaně a jejich repertoár zahrnuje politické i
nepolitické akce. Celou spolupráce bere prestižněji česká strana, neboť právě spojení s větší
zahraniční stranou podtrhuje její postavení v rámci krajní pravice. Ze vzájemné spolupráce
profitují obě strany přiměřeným dílem, avšak rozdílnou formou. Důležitými aktéry této
spolupráce jsou především aktivisté z česko-německého pohraničí, kteří mají díky své
poloze ideální pozici k navazování těchto typů kontaktů.
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6 Mezinárodní koalice
V této části se zaměřím na otázku, dá-li se považovat spojení mezi Dělnickou mládeží a
Mladými nacionalisty za mezinárodní koalici. Vycházet budu z teoretické části, kde jsou
definovány znaky, které, v souladu s teorií transnacionalizace S. Tarrowa, by měla každá
mezinárodní koalice splňovat. V následující části se zaměřím na tyto znaky a popíši, zda a
jakým způsobem jsou tyto znaky ve spojení DM a JN obsaženy.

6.1 Rámování
Prvním faktorem pro vznik a fungování koalice je rámování. V otázce rámování jde o to, zda
jsou subjekty v koalici schopné nastavit rámec problému (ideologický rámec) tak, aby byli
aktéři schopni kolem něj vytvořit společný zájem a kompatibilní taktiku.138 V následující
části se tedy zaměřím na faktory spojené s vytvářením rámce – ideologii, společné nepřátele,
vize a cíle, program a prostředky.
Ideologie
Nejvíce proklamovanou společnou ideologií, která spojuje DM a JN je nacionalismus. Vedle
nacionalismu je často zmiňován tradicionalismus, právo na sebeurčení národů a národní
identita.
Společní nepřátelé
Společní nepřátelé nacionalistů z České republiky a Německa jsou především mezinárodní
instituce, zejména Evropská unie, jež se podle nich chová k vlastním občanům jako diktátor.
Vytýkají jí nerespektování zájmů vlastních obyvatel a ovládání vysokými finančníky.139
Vedle Evropské unie neuniká kritice nacionalistů ani NATO, jež je podle nich zločineckou
organizací, praktikující válečné zločiny a ilegální války, do nichž zatahuje i české a německé
vojáky.140
Vedle mezinárodních organizací odmítají obě organizace i kapitalismus, jež s sebou přináší
negativní trendy jako globalizaci a úpadek tradičních hodnot ve jménu konzumu, uniformitu
a vyvyšování hodnoty peněz nad hodnotu lidského života, vykořeněnost a materialismus.
Kvůli přehnanému důrazu na materialismus a internacionalizaci ovšem odmítají i
komunismus. Alternativou je podle nich národní socialismus se svým pojetím národní
pospolitosti a geograficky orientovaným národním hospodářstvím.141
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Dalším společným nepřítelem česko-německých nacionalistů je masová migrace a příliv
zahraničních pracovníků. Zahraniční pracovníci migranti a nepřizpůsobiví občané podle
nich přinášejí odlišnou kulturu a zvyky, čímž ohrožují evropskou civilizaci. Romové navíc
podle nich ročně spolknou milionové sumy na bydlení a zaopatření. Vedle toho mají
nacionalisté problém s tzv. politickou korektností, jež podle nich velmi omezuje svobodu
slova. Tu podle nich také omezuje jejich domácí systém plný zkorumpovaných politiků,
který nefunguje ve prospěch svých občanů, ale ve jménu velkokapitálu a umlčuje opozici.
Vize
Společnou vizí DM a JN je „svobodná Evropa, kde bude mít každý svobodný národ svoje
právoplatné místo, kde na sebe nebudeme hledět s nenávistí, ale s pokorou a uznáním a kde
zavládne vzájemná národní pospolitost a přirozená sociální spravedlnost“.142 DM a JN mají
za cíl utvořit svobodnou Evropu suverénních národů, která by byla nositelem evropských
tradic a kde by federalismus nahradila pospolitost a vzájemná neinstitucionální spolupráce.
Program a prostředky
Programem DM a JN je boj za Evropu svobodných národů. Toho chtějí dosáhnout pomocí
permanentního aktivismu, prosazení se na Evropské půdě a důsledného odmítání eura (v
českém případě). Je pro ně velmi důležité působit jednotně a systematicky, aby mohli
vytvořit opozici, která by byla vidět a už jen velmi těžko by se dala ignorovat. V případě
úspěchu by mohla česko-německá spolupráce inspirovat další státy a spojit se ve větší
organizaci, či posílit vliv APF. Obrátit se do zahraničí je pro ně jediný prostředek, jak získat
podporu po celé Evropě a stát se skutečnou protiváhou Evropské unie.
Závěr
Z předchozího zkoumání jednoznačné vyplývá, že rámec fungování je nastaven tak, aby
vyhovoval oběma zainteresovaným stranám a stejně je nastavena i taktika. Obě strany
spojuje jak stejná ideologie, tak i společní nepřátelé, společné vize i prostředky, jak jich
dosáhnout.

6.2 Důvěra
Důvěra v pojetí teorie transnacionalizace řeší zejména otázku, zda na sebe reprezentanti
obou stran působí dostatečně důvěryhodně.143 Budování vzájemné důvěry je tedy v rámci
utváření a fungování koalice naprosto klíčové. V rámci výzkumu odlišuju dva typy
navazované důvěry – institucionální a osobní.
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Institucionální důvěra
Institucionální důvěra je důvěra, jež je navazována na úrovni organizací, kdy organizace
jako celek musí svému partnerovi dokazovat, že je důvěryhodným spojencem. Češi si důvěru
mezi Němci vysloužili zejména svým nasazením a dobrovolnickou prací při přípravě
předvolebních kampaní pro NPD. Na druhé straně si Němci získali českou stranu rovným
přístupem a řádným oceněním jejich práce. Vzájemná spolupráce se ještě více upevňuje
vzájemnými návštěvami, kterými si obě strany navzájem dokazují svoji srdečnost a upřímně
míněnou podporu.
Osobní přátelství
Vedle institucionální důvěry je neméně významnou složkou i osobní důvěra a navázaná
přátelství. Vzhledem k tomu, že daných aktivistů není příliš velký počet (na přeshraniční
akce se dostavují v počtu v řádech desítek), možnost vzájemně se dobře poznat je v menším
počtu vyšší a přátelské kontakty se navazují mnohem jednodušeji. K upevnění osobních
vztahů také velmi dobře slouží kulturní a neformální akce naplánované oběma stranami.
Závěr
Obě strany si navzájem dokazují svoji loajalitu a na obou aktérech je vidět snaha o posilování
důvěry jak na institucionální úrovni, tak i v rovině osobních vztahů.

6.3 Věrohodné přísliby
Při plánování spolupráce a případné mezinárodní koalice je důležité, aby přísliby, které si
strany vzájemně dávají, byly vzhledem k cílům koalice dostatečně věrohodné pro zbývající
členy.144
Vzájemné přísliby, které si strany vzájemně dávají, se dají také rozdělit podle toho, čeho se
týkají. V rámci výzkumu jsem oddělil přísliby, které se týkají spolupráce, pomoci,
společných akcí a prospěchu. V otázce spolupráce si obě strany přislibují vzájemnou jednotu
a koordinované vystupování, aby si koalice navenek zajistila kredibilitu a posílila svoje
postavení v rámci evropských nacionalistických sil. V otázce pomoci se jedná o přísliby
pomoci zejména při volebních kampaních, či přítomnosti zahraničních zástupců na
předvolebních mítincích. Plánování společných koordinovaných akcí se dotýká spíše akcí
kulturního charakteru, jako jsou Kulturní dny DM-JN, demonstrace pořádané na jednom
místě současně českou i německou stranou se nekonají. Přísliby prospěchu se úzce dotýkají
tématu benefitů, kdy si obě strany přislibují profit ze společné spolupráce, zejména tedy
zkušenosti a posilování vzájemných vztahů.
Vzhledem k fungování a cílům této přeshraniční spolupráce se ale zdá, že dané přísliby se
druhé straně jeví jako dostatečně věrohodné a splnitelné.

6.4 Překonávání odlišností
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Překonávání odlišností mezi Čechy a Němci je asi největší výzvou, které před spoluprací
mezi DM a JN stojí. V první řadě je to stále trvající stigma 2. světové války, přestože
vzájemná rivalita mezi Čechy a Němci sahá ještě dále do minulosti.
Z pozůstatků 2. světové války, které stále zanechávají bariéry mezi Čechy a Němci je otázka
odstoupeného pohraničí, odsunu Němců po válce a tzv. Benešovy dekrety. NPD ve svém
programu dlouhou dobu měla otázku revize hranic a zrušení Benešových dekretů. 145 146 147
Česká strana však tuto snahu ignoruje a soustředí se pouze na cíle spolupráce, kterou je
Evropa suverénních národů. A právě snaha o překonání vzájemných historických křivd
přispívá k lepší spolupráci mezi DM a JN. Historické zkušenosti se nesnaží zapomenout,
jejich rozpitvávání je však podle jejich slov dílem fanatiků148, čeští nacionalisté se však
raději soustředí na budoucnost, ve které je potřeba vzájemná spolupráce. Nesnášenlivost
mezi Čechy a Němci je podle nich jen dílem předsudků, které se jim vzájemnou spoluprací
daří bourat. Na druhé straně Němci při návštěvách České republiky využívají příležitosti,
aby uctili památku padlých vojáků Wehrmachtu, či civilních obětí poválečného odsunu.
V případě, že spolu chtějí utvářet koalici subjekty ze zemí, mezi nimiž jsou historické
nešvary, jako je to v případě České republiky a Německa, musí být vyvinuto velké úsilí při
snaze překonat vzájemné odlišnosti a nešvary. V případě českých a německých nacionalistů
je upozadění otázky vzájemných hranic velmi významným krokem a ukazuje to velký zájem
z obou stran tuto koalici zachovat i přesto, že tyto otázky jsou pro obě strany velmi citlivé.

6.5 Prospěšnost
Prospěšnost fungování koalice je spojena s benefity. Úkolem partnerů, jež spolu tvoří koalici
je zajistit, že obě strany budou mít ze spolupráce benefity.149 Jak již bylo uvedeno výše,
vzájemné benefity můžeme pozorovat na obou stranách spolupráce. Česká strana čerpá ze
spolupráce benefity finanční a čerpá zkušenosti ze spolupráce s větší zahraniční stranou,
Němci mají profit z ušetřené práce, na kterou nemusí shánět dobrovolníky či brigádníky a
také z hlediska propagace, neboť česká strana propaguje NPD, resp. JN v České republice
více, než Němci propagují DSSS, resp. DM.
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6.6 Závěr
Pokud výše popsaných pět kritérií fungování koalice není naplněno, koalice buď zanikají
nebo se rozpadají a mění se pouze ve formální uskupení.150 Soudě podle výsledků výzkumu
je všech pět kritérií naplněno – strany mají nastavený společný rámec, mezi hlavními aktéry
panuje vzájemná důvěra, vzájemně deklarované přísliby jsou považovány za věrohodné,
strany se již několikrát přesvědčily o vzájemné prospěšnosti a v rámci koalice se obě strany
snaží překonávat vzájemné neshody a rozvíjet společnou spolupráci. Spojení Dělnické
mládeže a Mladých nacionalistů tedy nese všechny znaky mezinárodní koalice.
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7 Transnacionalizační procesy
V této kapitole se zaměřím na otázku, které procesy transnacionalizace můžeme pozorovat
v aktivitách Dělnické mládeže. Tyto aktivity jsou popsány v teorii transnacionalizace S.
Tarrowa151 a zahrnují šest procesů – globální rámování, internalizace protestu, difuze, scale
shift, externalizace protestu a mezinárodní koalice, každý z těchto procesů již byl popsán,
v následující kapitole se zaměřím na to, zda jsou tyto procesy v akcích Dělnické mládeže
viditelné, případně kde.

7.1 Globální rámování
Tarrow definuje globální rámování jako použití externích symbolů k vyjádření domácích či
národních požadavků.152 Pro Dělnickou mládež, jako nacionalistickou organizaci jsou
důležitými požadavky národní a etnická homogenita a svrchovanost – cílem nacionalismu
je dosáhnout stavu, kdy hranice území a hranice etnické, jazykové a kulturní splývají.153
Jako využití externích symbolů k vyjádření požadavků využila DM kampaně Kosovo je
Srbsko!154 Demonstrace proti uznání Kosova Českou vládou prezentovali aktivisté jako
bezpráví a další krok k likvidaci našich národů.155
Jako protest proti multikulturalismu a trendu pozitivní diskriminace převzalo vedení
Dělnické mládeže z německé strany komiks Kachny kontra slepice,156 který rozdávali
českým žákům v rámci rovněž převzaté akce Školní dvůr.157

7.2 Internalizace protestu
Internalizace protestu vzniká jako důsledek tlaku na stát ze strany třetího činitele, většinou
mezinárodních organizací. Tohoto tlaku pak využívají domácí aktivisté k vyvíjení tlaku na
domácí vládu.158
Do rámce internalizace protestu v případě Dělnické mládeže můžeme zahrnout demonstrace
proti politice Evropské unie či NATO. Evropská unie i NATO podle aktivistů porušují práva
svrchovaných národů, EU se staví proti vůli vlastních občanu, NATO zase vedle nelegitimní
války.159
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7.3 Difuze
Difuze značí přenos informací, idejí a taktik přes hranice. V tomto případě aktivisté
z Dělnické mládeže využívají oficiální i neoficiální kontakty navázané přes hranice
s německými aktivisty. Z hlediska Tarrowovy typologie jde tedy o zprostředkovanou difuzi
(relational diffusion).

7.4 Scale shift
Scale shift, jako přeměna akcí na jinou (přeshraniční) úroveň může probíhat směrem nahoru,
tedy do zahraničí nebo dolů, tedy na lokální úroveň. Zahrnuje změny v plánování a
provádění akcí, tedy i počtu účastníků, programu apod. Dělnická mládež přizpůsobuje svůj
repertoár akcí s ohledem na probíhající akce v zahraničí (vysílá své delegace na zahraniční
akce). V zájmu seriózního vystupování a získání důvěryhodnosti se distancuje od některých
účastníků – především těch, kteří jsou spojování s násilím, či propagací neonacistických
hnutí. Z hlediska Tarrowovy teorie se tedy jedná o posun na mezinárodní úroveň.

7.5 Externalizace protestu
Externalizací protestu se rozumí budování zahraničních spojenectví. S navázáním
zahraničního spojenectví je spojena i nutnost přehodnocení a úpravy ideologického rámce
tak, aby vyhovoval případným spojencům. Tento proces byl naplněn navázáním kontaktů a
podporováním podobně orientovaných skupin v zahraničí (německá NPD, slovenská ĽSNS
apod.).

7.6 Mezinárodní koalice
Mezinárodní koalice spojuje možnost mobilizace většího množství zdrojů, nutnost obrany
před společnými hrozbami, možnost rozšíření vlivu a získání větších možností.160
V souvislosti s Dělnickou mládeží se dá mluvit o koalici v souvislosti s jejím napojením na
německou NPD.

7.7 Závěr
V souladu s výsledky výzkumu lze říct, že v akcích Dělnické mládeže můžeme pozorovat
všechny faktory související s transnacionalizací politického aktivismu. Formy politického
aktivismu Dělnické mládeže se odehrávají nejen na domácí půdě, ale i v zahraničí, kde již
Dělnická mládež našla vhodného partnera pro společné akce.
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Závěr
První kontakty mezi Dělnickou mládeží a německými Mladými nacionalisty byly navázány
prakticky hned po vzniku Dělnické mládeže. Vzhledem k tomu, že obě hlavní strany – DSSS
i NPD – fungují velmi propojeně, co se týká spojení se svými mládežnickými organizacemi,
což je v rámci spolupráce všech čtyř uskupení velmi znatelné, dá se předpokládat, že tyto
kontakty byly zprostředkovány právě ze strany mateřských stran.
Repertoár společných akcí je zaměřen především na organizaci akcí, především pouličních
– demonstrací, shromáždění, pochodů apod. organizaci předvolebních kampaní (což je část,
která se odehrává především na půdě Spolkové republiky Německo) a kulturní akce
zaměřující se na utužení vzájemných vztahů, což by mělo stranám pomoci vypořádat se
s dlouhotrvajícím problémem sil na krajní pravici, kterým je vysoká míra roztříštěnosti.
Obě strany na společné spolupráci profitují, byť každá jiným způsobem. NPD, případně JN
jsou pro DSSS a DM velmi výhodným partnerem pro spolupráci. Zaprvé německá strana,
jako početnější, disponuje větším množství lidských zdrojů, což se může v budoucnu při
organizování akcí v ulicích ukázat jako velmi významný benefit. Strana také disponuje
vyššími finančními prostředky, na čemž by mohla Dělnická mládež při případné užší
spolupráci také profitovat. A dalším významným prvkem je to, že strana skrze tuto
mezinárodní spolupráci (a společně se členstvím v evropské APF) posiluje své vlastní
postavení a prestiž v rámci uskupení na krajní pravici. Velmi důležitým benefitem pro
českou stranu je také získávání zkušenosti a politického know-how. Německá strana zase
profituje na dobrovolnictví českých aktivistů, kteří pomáhají NPD při přípravě
předvolebních kampaní, zejména vylepování plakátů a rozdávání letáků, čímž straně
pomáhají řešit problém nedostatku lidských zdrojů.
Spolupráce mezi NPD/JN a DSSS/DM je z hlediska prestiže významnější pro českou stranu,
která o společných akcích reportuje mnohem častěji a podrobněji než německá strana.
Vzhledem ke stále se rozvíjejícímu fenoménu sociálních sítí je také zpravování a organizace
aktivit pro aktivisty z obou zemí jednodušší, což je také vidět ve zvyšujícím se počtu
příspěvků z obou stran.
Spojení DM a JN podle teorie transnacionalizace S. Tarrowa naplňuje všechna kritéria, která
jsou charakteristická pro mezinárodní koalici. Spojuje je společný ideologický rámec a
vzájemná důvěra. Přísliby obou stran, co se týče fungování koalice jsou dostatečně
důvěryhodné, obě strany se navíc snaží o eliminaci vzájemných rozdílů a neshod. Vzájemné
spojení je pro obě strany prospěšné.
V případě Dělnické mládeže také v souladu s Tarrowovou teorií lze také hovořit o
transnacionálním aktivismu. V aktivitách Dělnické mládeže jsou pozorovatelné tendence
k transnacionalizaci – tedy posun politického aktivismu z domácí úrovně na úroveň
mezinárodní.
Důležitým faktorem, který nahrává rozvoji vzájemné spolupráce mezi českou a německou
stranou je vzájemná blízkost. V rámci výzkumu se prokázalo, že největší intenzita
spolupráce je pozorovatelná v oblastech nacházejících se v blízkosti česko-německých
hranic. Vzhledem k omezeným prostředkům, které obě strany mají je pro ně výhodnější
udržovat tyto kontakty na krátkou vzdálenost, neboť toto spojenectví je logisticky, finančně
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a z kapacitního hlediska udržitelné.
Česká strana vedle NPD udržuje styky i s ostatními podobnými stranami, zejména v rámci
APF. Formální vztahy mezi těmito stranami existují, v rámci výzkumu se však nepodařilo
prokázat aktivní spolupráci na podobné úrovni, jako mezi DSSS, resp. DM a NPD, resp. JN.
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Summary
First contacts between the Workers’ Youth and Young Nationalists were formed
immediately after the establishment of the Workers’ Youth. Considering the deep
connections between the parties (Workers‘ Party of Social Justice and National Democratic
Party of Germany) and their youth organizations, which is noticeable, considering the
cooperation between them, it is possible that these contacts were mediated by their home
parties.
The repertoire of common actions is focused on organising street actions – manifestations,
demonstrations, gatherings, marches etc., organising voting campaigns (held in the area of
Federal Republic of Germany from the most part) and culture events oriented of creating
contacts and relations. That should help the activist to overcome the biggest problem of the
far-right organisations – high partition of the organisations.
Both sides obtain balanced amount of benefits, but each side profits differently .NPD/JN is
an ideal partner for cooperation for Czech parties. At first, the number of people, that are
mobilizable for certain forms of action, is higher on the German side. That is very likely to
be a serious benefit for the Czechs in the future. Secondly, the German organisations are in
more comfortable financial position. Financial means of the NPD is an advantage, that can
the Czech side possibly profit from. And finally, the Czech side can strengthen its public
image and position among the far-right organisations in the Czech Republic due to this
partnership and the membership in the European party APF. Another benefit is, that the
activist from the Czech Republic earn experiences and political know-how. The Germans
profit from the voluntarism of Czech activist, who participate actively on the campaigns and
help to solve their issues with human resources.
This form of cooperation is more prestigious for the Czechs, since they are more precise and
active in informing about current and future activities than the Germans. In connection with
the rise of the phenomenon of social media, it is less difficult for the activist to report on or
organise the events.
According to the Theory of transnationalisation by S. Tarrow, the cooperation between DM
and JN fulfils all criteria characteristic for international coalitions. The organisations are
connected with common ideological frame and mutual trust. Both sides are able to provide
credible commitments to each other and tend to eliminate the differences. The cooperation
is beneficial to both sides.
In case of the Workers’ Youth it is possible, according to the Tarrow’s theory, to talk about
transnational activism. In their activities, it is possible to observe tendencies to
transnationalism – the shift of their activities from the local to the global.
An important factor, that helps the development of mutual cooperation between the Czechs
and German is the geographical position and reciprocal closeness. According to the research
it was demonstrated, that the most intense cooperation between DSSS/DM and NPD/JN is
taking place in the area nearby the borders between the Czech Republic and Germany.
Considering the limitation of the financial means of both sides it is more favourable to keep
these connections near the borders, since keeping it in the near is more sustainable – in the
financial and logistical point of view.
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The Czechs keep contacts to other groups in different countries as well – from the most part
with the organizations united in APF. Although formal relations are kept among these
organisations, active cooperation was not proved within this research.
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Rechtsextremismus. Wiesbaden: Springer VS. ISBN 9783531185026.

ZNEBEJÁNEK, František, 1997. Sociální hnutí: teorie, koncepce, představitelé. Praha:
Sociologické nakladatelství. Základy sociologie. ISBN 80-858-5031-1.

44

Ostatní zdroje
25 Thesen zum Nationalismus, 2013. In: NPD Lahn-Dill [online]. 11.2.2013 [cit. 2018-0505].
Dostupné
z:
http://www.npd-lahndill.de/index.php/menue/24/thema/69/id/2329/anzeigemonat/02/akat/1/anzeigejahr/2013/in
fotext/25_Thesen_zum_Nationalismus/Archiv.html

Akce
Školní
dvůr [online],
http://skolnidvur.delnickamladez.cz

2011.

[cit.

2018-05-04].

Dostupné

z:

Dělnická mládež (2009-2014) [online], Dostupné také z: http://old.delnickamladez.cz

Dělnická mládež (2014-2018) [online], Dostupné také z: http://www.delnickamladez.cz/

Dělnická mládež Ústí nad Labem, Facebook [online]. [cit. 2018-04-28]. Dostupné z:
https://www.facebook.com/delnicka.mladez.usti.nad.labem/

Dělnické listy, 2009-2017. Dělnická strana sociální spravedlnosti, (čísla 21-47).

DSSS – Národně a sociálně! [online]. Dostupné také z: www.dsss.cz

DSSS Sever [online]. Dostupné také z: sever.dsss.cz

Hlas mládeže, 2009-2013. Dělnická mládež, (čísla 1-7).

Junge Nationalisten [online], [cit. 2018-05-04]. Dostupné z: http://aktion-widerstand.de

Junge Nationalisten Sachsen, Facebook [online]. [cit. 2018-04-28]. Dostupné z:
https://www.facebook.com/JnSachsen/

Kosovo
je
Srbsko! [online],
http://kosovo.delnickamladez.cz/

2012.

45

[cit.

2018-05-04].

Dostupné

z:

Manifest z Riesy [online], 2011. Riesa [cit. 2018-05-03].
http://old.dsss.cz/manifest-z-riesy-o-porusovani-lidskych-prav

Dostupné

z:

NPD: Die soziale Heimatspartei [online]. Dostupné také z: www.npd.de
Osa Berlín – Brno a kouzlo nechtěného, 2011. In: Antifa [online]. 4.4.2011 [cit. 2018-0504]. Dostupné z: http://www.antifa.cz/content/osa-berlin-brno-kouzlo-nechteneho
POBOŘILOVÁ, Adéla, 2008. Bilance střetu policistů s radikály: 23 zadržených, 12
obviněných, 16 zraněných. In: ČT 24 [online]. 18.11.2008 [cit. 2018-05-01]. Dostupné z:
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1433709-bilance-stretu-policistu-s-radikaly-23zadrzenych-12-obvinenych-16-zranenych
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 2. 2010, čj. Pst 1/2009–348 (dostupné
online na http://www.nssoud.cz/docs/Delnicka_strana_original.pdf)

Sociologický časopis [online], 2011. Sociologický ústav AV ČR, 47.(1). ISSN 2336-128X.
Dostupné také z: http://sreview.soc.cas.cz/

Verfassungsschutzbericht 2013, 2013. Berlin: Bundesamt für Verfassungsschutz.

Verfassungsschutzbericht 2014, 2014. Berlin: Bundesamt für Verfassungsschutz.

WALDMANN, Nancy a Jan ČERNÝ, 2013. Zásadní otázka mezi neonacisty. In: GoetheInstitut
Praha[online].
listopad
2013
[cit.
2018-05-04].
Dostupné
z:
http://www.goethe.de/ins/cz/prj/jug/the/ext/cs11877938.htm

46

Teze bakalářské práce
Zdůvodnění výběru práce (max 2000 znaků):
Téma týkající se Dělnické mládeže jsem si vybral z toho důvodu, že se zajímám o tzv.
extremistickou scénu – levicovou i pravicovou, zejména o její sebeprezentaci, produkci a
aktivity. Vedle toho mě navíc zajímá fenomén mládežnických organizací, ve kterých si
strany vychovávají své členy již od 15 let. Tyto mládežnické organizace mají vazby na
většinu stran etablovaných v politickém systému – ODS, ČSSD, KSČM, TOP 09, ANO i
KDU-ČSL. Jejich činnost je však poměrně málo reflektována a tyto organizace celou dobu
stojí ve stínu “svých” politických stran, co se místa ve veřejném prostoru týče. Na krajně
pravicové scéně se těmto stranám přibližuje pouze Dělnická strana sociální spravedlnosti,
resp. její mládežnická organizace Dělnická mládež. Ostatní krajně pravicové strany tyto
organizace prozatím nemají. Dělnická mládež, jakožto krajně pravicová mládežnická
organizace tedy pro mě představuje průsečík obou mých hlavních zájmů. Z výzkumného
hlediska je však bohužel jedinou takovou organizací v České republice. V zahraničí však lze
podobné organizace také nalézt a tyto organizace spolu různými formami spolupracují.
Možnost zkoumat jak a proč spolu tyto podobně zaměřené skupiny z různých zemí
spolupracují se tak jeví jako relevantní téma ke zpracování.

Předpokládaný cíl (max 1500 znaků):
Cílem práce je popsat a zanalyzovat spolupráci Dělnické mládeže (jako mládežnické
organizace pevně spojené s Dělnickou stranou sociální spravedlnosti) s podobně
orientovanými uskupeními v v Evropě. Práce si klade za cíl objasnit a specifikovat formy
této spolupráce, pochopit jejich mechanismy a případně zhodnotit jejich úspěšnost, tzn.
posoudit jejich dopad na veřejné vnímání těchto organizací, zvýšení povědomí o nich,
odezva ve sdělovacích prostředcích a jejich přijetí v ČR i v domovském státě. Zajímavým
kritériem bude i ekonomická výhodnost a osobní vztahy mezi lídry, neboť vůdci krajně
pravicových hnutí mezi sebou tradičně dobré vztahy – minimálně na vnitropolitické úrovni
– nemají

Metodologie práce (max 1500 znaků):
Bude se jednat o případovou studii. V této práci budu sledovat veškerou činnost Dělnické
mládeže s důrazem na aktivity zahraniční. V práci budu čerpat především z analýzy profilů
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pozorovaných organizací na sociálních sítích a zmínkách ve sdělovacích prostředcích. Mezi
sledované země budou primárně zahrnuty státy, které mají vedle České republiky své
zástupce v evropské frakci APF – tedy Belgie, Dánsko, Německo, Řecko, Itálie, Rumunsko,
Slovensko, Španělsko a Velká Británie. K bližšímu zkoumání však budou vybrány země,
kde je vzájemná spolupráce nejintenzivnější – nejpravděpodobněji se jeví země nám
geograficky nejblíže – tedy Slovensko a Německo. Vycházím z toho, že Dělnická mládež
stojí na stejných ideologických základech jako její mateřská strana a její orientace a zájmy
budou tedy do velké míry shodné. Na druhou stranu však Dělnická mládež není tak pevně
autoritativně vedená jako DSSS a její místní organizace nemusejí být v případech zahraniční
reprezentace jednotné. Přidanou hodnotou práce by mohl být i rozhovor se zúčastněnými
aktéry – ať už lidmi z vedení Dělnické mládeže, či vůdci organizací v zahraničí.

Základní charakteristika tématu (max 1500 znaků):
Tématem práce bude především Dělnická mládež a její aktivity v zahraničí. Dělnická mládež
je mládežnickou organizací, a tedy jakousi prodlouženou rukou Dělnické strany sociální
spravedlnosti. Slouží jako základna pro lidi ve věku 15-35 let, kteří sympatizují s
myšlenkami DSSS. Ze své iniciativy už Dělnická mládež organizovala nemalý počet
demonstrací, manifestací a pochodů.

Jelikož však dlouhodobým problémem krajně

pravicových hnutí obecně je jejich častá roztříštěnost, nejednotnost a nesnášenlivost – což
je dáno hlavně osobními antipatiemi jednotlivých vůdců v rámci domácí krajně pravicové
scény – je pro Dělnickou mládež, jakožto organizaci otevřeně se hlásící k DSSS, poměrně
dost obtížné zmobilizovat dostatečně velké počty lidí, aby jejich akce byly dostatečně
zaznamenávány a reflektovány. Protože možnosti Dělnické mládeže jsou, co se týče
domácích zdrojů, tím pádem velmi omezené, orientují se její vůdci (ostatně stejně jako vůdci
mnoha krajně pravicových stran) do zahraničí, kde navazují kontakty s podobně
orientovanými skupinami. Tyto své “kamarády” poté jezdí podporovat za hranice ČR na
jejich demonstrace, výměnou za to, že oni podpoří akce Dělnické mládeže u nás. Tato práce
se bude zabývat především tím, jak tato spolupráce vypadá, jaké má formy, jak je
reflektována, zda je úspěšná a zda má v dlouhodobém horizontu potenciál se nějakým
způsobem vyvíjet

Předpokládaná struktura práce (max 1400 znaků):
Nejprve bude stručně představena Dělnická mládež – její ukotvení, personální propojení s
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Dělnickou stranou sociální spravedlnosti, aktivity na domácí scéně, sebeprezentace a zmínky
v médiích. Dále budou stejný stylem představeny organizace z ostatních zemí – primárně
německá NPD, případně její mládežnická organizace Junge Nationaldemokraten a slovenská
ĽSNS Mariána Kotleby. U každé země budou navíc – pokud samozřejmě bude prokázána
spolupráce – popsána činnost Dělnické mládeže v dané zemi, podepřené ověřenými
zprávami, či vyjádřením příslušných aktérů. Případně budou zahrnuty i další země.
Následně budou vybrány společné znaky, zhodnoceny úspěchy a neúspěchy, faktory
ovlivňující efekt zahraničních aktivit – ať už pozitivně, nebo negativně, příležitosti k
navázání nových vazeb či zcela jiných forem partnerství a případně překážky, které za
současné situace brání navázání efektivní spolupráce mezi organizacemi – ekonomická
nevýhodnost, naprostý nezájem či osobní antipatie. V závěru budou shrnuty a zhodnoceny
všechny získané poznatky a vydána doporučení.

Základní literatura (10 nejdůležitějších titulů):
CHARVÁT, Jan, 2007. Současný politický extremismus a radikalismus. Praha: Portál. ISBN
80-736-7098-4.
BASTL, Martin, 2011. Krajní pravice a krajní levice v ČR. Praha: Grada. Politologie
(Grada). ISBN 978-80-247-3797-3.
ELLINAS, Antonis A., 2010. The media and the far right in western Europe: playing the
nationalist card. New York: Cambridge University Press. Politologie (Grada). ISBN 978-0521-11695-4.
CAMUS, Jean-Yves a Nicolas LEBOURG, 2010. Far-right politics in Europe: playing the
nationalist card. New York: Cambridge University Press. Politologie (Grada). ISBN 978067-4971-530.
VANDAS, Tomáš a Nicolas LEBOURG, 2012. Od republikánů k Dělnické straně: rozpad
SPR-RSČ a vznik politických následovníků. Praha: Dělnická strana sociální spravedlnosti.
Politologie (Grada). ISBN 978-809-0516-304
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Příloha č. 1 – Kódovací schéma
1. Benefity (BF)
2. Forma/obsah (F/O)
3. Aktéři (A)
a. Lidé (Al)
b. Země (Az)
4. Koalice (K)
a. Rámování (Kr)
b. Důvěra (Kd)
c. Věrohodnost (Kv)
d. Odlišnosti (Ko)
e. Prospěšnost (Kp)
5. Vývoj vztahů (Vv)
6. Cíle (Cí)
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Příloha č.2 – Časová osa
rok
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

web
čtvrtletí DM
1.
0
2.
0
3.
1
4.
0
celkem
1
1.
0
2.
0
3.
0
4.
1
celkem
1
1.
3
2.
4
3.
2
4.
4
celkem
13
1.
1
2.
2
3.
2
4.
0
celkem
5
1.
0
2.
0
3.
1
4.
3
celkem
4
1.
1
2.
3
3.
1
4.
2
celkem
7
1.
1
2.
1
3.
1
4.
1
celkem
4
1.
1
2.
0
3.
0
4.
1
celkem
2
1.
1
2.
1
3.
1
4.
0
celkem
3
1.
0
celkem
0
celk. souč. 40

DL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
n
n
n
0
0
n
1
1
0
2
n
n
n
0
0
n
0
4

HM
n
n
1
n
1
0
n
0
n
0
0
n
n
n
0
1
n
n
n
1
0
n
n
n
0
0
n
n
n
0
n
n
n
n
0
n
n
n
n
0
n
n
n
n
0
n
0
2

FB DM web FB JN
ÚnL
JN Sachsen celkem
n
0
n
n
0
n
n
0
n
n
0
n
0
0
0
2
n
0
n
n
0
n
n
0
n
n
0
n
0
0
0
1
n
0
n
n
1
n
n
0
n
n
0
n
0
1
0
15
n
0
n
n
0
n
n
0
n
n
0
n
0
0
0
6
n
0
n
n
0
n
n
0
n
n
2
n
0
2
0
6
n
2
1
n
2
3
n
0
0
n
1
2
0
5
6
19
n
3
0
n
1
3
1
0
0
1
1
0
2
5
3
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
6
1
0
0
3
2
3
1
0
1
1
0
2
6
2
6
17
1
1
2
1
1
2
4
9
16
19
90
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Čísla označují počet článků, zabývajících se spoluprací DM a JN, které v daném období
v určeném médiu vyšlo. Písmeno n značí, že dané médium v daném období
nevycházelo/nefungovalo. Roky jsou rozděleny na čtvrtletí počínaje lednem.
DL = Dělnické listy
HM = Hlas mládeže
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