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Průběh obhajoby: Doktorandka Vendula Prokůpková představila svoji disertační práci s
názvem Spolupráce německých a českých krajně pravicových stran
po roce 1989. Od protiněmeckých tendencí SPR-RSČ k česko-
německému přátelství DSSS. Popsala svůj postup, metodologii a cíl
práce. Studentka se ve své práci zaměřila na analýzu protiněmeckého
diskurzu u české pravice. Následně studentka představila výsledky
své práce.

Poté školitel popsal dosavadní spolupráci na psaní disertační práce.
Školitel potvrdil, že došlo k mnoha konzultacím, kdy se doktorandce
podařilo z práce vyjmout cca 100 normostran textu, tak jak ji bylo
doporučeno u malé obhajoby.

Oponent prof. Mareš připomněl aktuálnost, inovující přístup a přínos
nových poznatků od autorky. Dle oponenta odevzdaná verze práce
vykazuje výraznější obsahovou a logickou konzistenci a svědčí o
autorčině schopnosti vědecké reflexe a pochopení priorit výzkumu.
Následně oponent položil tyto otázky:
Proč autorka do práce nezahrnula alespoň stručnou kapitolu o
historických determinantech vztahů německých a českých
pravicových extremistů?
Proč autorka píše pouze o německém právním pojetí stran, a ne o
českém?
Jak celkově hodnotí význam subkulturních uskupení v rámci
stranické spolupráce pravicových extremistů z obou zemí?
Dále konstatoval (stejně jako v posudku k tzv. malé obhajobě), že
autorka dokázala vypracovat kvalitní vědeckou práci o relevantním a
aktuálním politologickém tématu, která rozšiřuje poznání o české a
německé krajní pravici v kontextu jejich vzájemných vztahů.
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Druhý oponent doktor Dlouhý ocenil zejména terénní výzkum.
Následně položil doktorandce tyto otázky:
 Jakou roli sehrává integrálně katolický proud na české krajně
pravicové scéně?
Jaký vztah má německá krajní pravice ke svým českým
„soukmenovcům“?
Jedná se o partnerský vztah rovný s rovným? Anebo zde existuje
určitá politická asymetrie?
Dle doktora Dlouhého autorka naplnila cíle, které si stanovila, a
výsledky bádání mají významnou odbornou i společenskou
relevanci. Autorský přínos práce je zde značný.

Poté následovala diskuze s ostatními členy komise, v níž
doktorandka zodpověděla všechny doplňující otázky členů komise a
oponentů.
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