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Výzkumná otázka: 

konkrétní projevy distance od ultrapravice 
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Metodologie 

• součást většího výzkumného projektu 
zaměřeného na třídní aspekty české xenofobie 

• sběr dat (od roku 2008; klíčová období:  
září 2011, leden 2013, březen 2014, září 2015) 

• přes 350 vizuálních motivů  
(Romové, Rusové, muslimové, migranti) 

• online a offline veřejný prostor (interakce) 
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Kontext (několikanásobné) krize  
 
• 2008- (2013…), hypoteční, bankovní, fiskální, 

ekonomická a sociální krize 
• krize EU? 

 
• 2008-2011/2012, protiromské nepokoje 
• 2014, krize na Ukrajině  

(ekonomická krize v Rusku; sankce…) 
• 2015, migrace, terorismus 
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Třída v postsocialismu  

Michael Burawoy 

Gil Eyal, Iván Szelényi 

 

Elitářství a populismus v postsocialismu 

Michał Buchowski 

Séan Hanley 
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„Hele, Čecha, ješitu, nechce v Praze mešitu…“ 
 
„ Jsem antinacionalista a antirasista a nemám nic proti přistěhovalcům, 
pokud ovšem budou ctít naše zákony a naši kulturu.“ 
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„My jsme tady doma.“ 
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„lidová xenofobie“ „liberální xenofobie“ 

objekt Romové, muslimové, migranti, 
řídčeji Rusové 

muslimové, Rusové, řídčeji migranti  
a Romové 

„pátá 
kolona“ 

elity, lidskoprávní organizace, 
„sluníčkáři“, „kavárna“, vláda 

populismus, „vepřoknedlo“ white 
thrash, „levice“, „hospoda“, lid 

cizí moc islám, EU, USA Rusko (Putin), řídčeji Čína 

nástroje směs biologického a kulturního 
rasismu 

kulturní rasismus, lidskoprávní 
univerzalismus, řídčeji agenda práv 
zvířat 

odmítnutí 
ultrapravice 

farizejské moralistní 



 
 

DĚKUJI ZA POZORNOST! 
ondrej.daniel@gmail.com; http://cspk.eu/  
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