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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Předmětem diplomové práce Aleše Ptáčka je teoretická analýza kulturních projevů 

extremistických skupin v České republice. Jak správně v úvodu své práce autor podotýká, 

jeho cílem není rozbor extremismu z politologické nebo sociologické perspektivy, ale 

postižení skutečnosti, že extremisté si vytvářejí svojí vlastní kulturu - zakládají hudební 

skupiny, které prezentují jejich postoje, vytváří svébytné umělecké formy jako nástroj 

transmise specifických kulturních norem a hodnot a píší texty, jejichž prostřednictvím šíří své 

ideje. Při studiu kulturní dimenze extremismu lze samozřejmě analyzovat také projevy 

životního stylu manifestovaného v módě. Cenným zdrojem dat o kultuře extremistů jsou ve 

stále větší míře také moderní masmédia, zejména internet. Takto vymezený předmět výzkumu 

otevírá před kulturologií nesmírný výzkumný potenciál. Už proto cítím jako nezbytné ocenit 

již samu volbu tématu. 

KONCEPCE A STRUKTURA PRÁCE 

Charakteristickým rysem celé práce je autorova snaha o holistický přístup - popis a analýzu 

konkrétních projevů extremismu v širším sociokulturním kontextu. Práci tvoří tři relativně 

samostatné části, ve kterých diplomant z různých úhlů pohledu analyzuje zvolenou 

problematiku. Expozici celé práce tvoří úvodní část, vymezující základní pOjmy a 

sociokulturní pozadí extremismu, včetně jeho "levicové" a "pravicové" varianty. Druhá část 

práce je věnována konkrétní analýze kulturních projevů extrémně pravicových hnutí. Třetí 



část práce je věnována konkrétní analýze kulturních projevů extrémně levicových hnutí. 

Logickým vyústěním celé práce je vzájemné srovnání obou typů extremismu a komentář toho, 

jak tato hnutí vnímá veřejnost. Práce má promyšlenou koncepci a logickou strukturu, která 

umožňuje syntetizovat teoretická východiska s autorovým vlastním empirickým 

pozorováním a sociální zkušeností. Téma práce by si ale zasloužilo výraznější autorský 

vklad. Při prezentaci konkrétních aspektů hnutí, i extremismu (levicového i pravicového) jako 

celku, postrádám vlastní autorovo hodnocení. Rozšířit by si zcela jistě zasloužila i 

subkapitola věnovaná srovnání pravicového a levicového extremismu. Z této perspektivy se 

mi zdá téma nevytěžené. Práci by také prospělo, kdyby ji autor rozšířilo vlastní empirickou 

sondu např. kvalitativní rozhovory s příslušníky daných hnutí. Téma i aktuálnost dané 

problematiky si to rozhodně zaslouží. 

HODNOCENÍ PRÁCE: 1 = nejlepší. 5 = nejhorší 

1. Formulace cílů práce 1 2 3 4 5 

2. Volba vhodné metodiky 2 3 4 5 

3. Splnění cílů práce 2 3 4 5 

4. Odborný přínos práce 1 2 3 4 5 

5. Originalita práce 2 3 4 5 

6. Struktura práce 2 3 4 5 

7. Práce s daty a informacemi 2 3 4 5 

8. Postup řešení je logický 1 2 3 4 5 

9. Klíčová slova vystihují obsah 1 2 3 4 5 

10. Členění textu do odstavců a kapitol 1 2 3 4 5 

11. Práce s odbornou literaturou 1 2 3 4 5 

12. Srozumitelnost textu (úroveň jazykového zpracování) 1 2 3 4 5 

13. Přesnost formulací 1 2 3 4 5 

14. Práce s odborným jazykem 1 2 3 4 5 

15. Formální zpracování a grafická úprava 1 2 3 4 5 

NÁ VRH HODNOCENÍ PRÁCE ZNÁMKOU: 2 3 4 

OTÁZKY K OBHAJOBĚ 



V průběhu obhajoby cítím jako užitečné, aby diplomant seznámil komisi se závěry, k nimž 

dospěl ve své diplomové práci v následujících oblastech: 

1. Jaké trendy lze v současném pravicovém a levicovém extremismu očekávat. 

2. V čem vidíte hlavní přínos svojí práce - stručně formulujte dosažené poznatky. 

CELKOVÉ HODNOCENÍ 

Obecně je možné konstatovat, že práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. 

Autor dobře formuloval cíl své práce a podřídil mu celkovou koncepci i metodiku zpracování 

jednotlivých tématických okruhů. Odborný přínos práce je možné vidět v diplomantově snaze 

analyzovat extremistické hnutí jako specifický typ subkultur. Autor prokázal odbornou 

kompetenci ve zkoumané problematice a dobře využil vlastní empirickou zkušenost 

s příslušníky zkoumaných skupin. Vzhledem k závažnosti a relevantnosti zkoumané 

problematiky doporučuji tuto práci k obhajobě. 

V Praze 10.9.2007 
~ 

PhDr. Václav Soukup, CSc. 


