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Téma politického extremismu u nás je často zmiňované především v masmédiích, což 
souvisí s nárůstem násilných projevů, které jsou s tímto fenoménem spojovány. Je dobře, že 
také studenti sociálně-vědních oborů začínají systematičtěji tento jev studovat. 

Clkm práce je poskytnout orientaci v problematice a hledat odpověd na otázku, co je 
možnou příčinou růstu extremismu v současné české společnosti. 

Uspofádánl práce je standardní, přehledné, práce je teoreticko-empirická (malá 
pomámka: Úvod ani závěr bych nečís1ovalajako samostatné kapitoly, praktická část také není 
pojem postavitelný na úroveň kapitoly). 

'Teoreticlui lást (24 stran): V úvodní kapitole obsahuje vymezení fenoménu 
extremismu, dále se zaměfením na extremismus politický. Další kapitola je věnována jeho 
historii na území České republiky. Následuje rozdělení na pravicový a levicový extremismus, 
každému typu je věnována samostatná kapitola. Studentka si pak všímá trestné činnosti 
s extremistickým podtextem na našem územi a nakonec se snaží postihnout to 7ákladnf 
z oficiální protiextremistické ~Iitiky České republiky. Stavba teoretické části je 
systematická, logická, nepostrádá nic extrémně důležitého. Kateřina by měla v textu čast~i 
odkazovat na použité zdroje, ale jinak literatura, internetové a dalIl zt/raJe byly vhodně 
vybrány, cilllce a odIuIzovj aparát jsou v pořádku. 

Prakticlui lást (17 stran) je postavena na dotazm'kovém šetření, nazvaném Míra 
extremismu české populace. Celkem 20 zajímavých a povětšinou dobře formulovaných 
otázek, jejichž tvorba musela být pro studentku nejednoduchá, se povětšinou snaží odhalit 
méně tolerantní či dokonce extremistické názory a postoje vzorku české veřejnosti. Šetření se 
zúčastnilo 50 respondentů (25 žen a 25 mužů), pohybují se ve věkovém rozpětí od 20 do 75 
let. Dotazovaní byli rozděleni do 5 skupin podle svého nejvyššího dosaženého vzdělání. 
Musím zde politovat, že 50 respondentů - obyvatel standardního pražského sidliště - není 
mnoho a vzorek tak reprezentuje možná nanejvýš ono pražské sídliště. 
Drobnou výtku mám také k formulovaným hypotézám: hypotéza jako výrok o vztahu 
pi-oměnných má být stručná a ověřitelná Katčin podnětný, ale rozvláčně formulovaný 
předpoklad o tom. že ve společnosti jsou početné skupiny lidí, kteří se sice v extremistických 
hnutích aktivně neangažuji, ale názorově jsou jim blízko a ovlivňuji tak své děti a okolí, což 
skrytě pomáhá k růstu extremistických hnuti, mohl být do podoby vzorné hypotézy dopilován. 
Za důležitou proměnnou studentka považuje vzděláni (viz rozdělení vzorku dotazovaných dle 
vzdělanostních skupin). Tu také velmi úspěšně testuje, jen o tom vyřknout hypotézu! 
Zpracování jinak zajimavého šetření mohlo být ještě vyladěno, např. by šlo rozdělit a doplnit, 
která z otázek sleduje spiše řekněme mirně vybočující názory a která tvrdší extrémismus (ot. 
11, 13, 14, 17). Po zhodnoceni odpovědí by tvrdší extrémisté mohli být sledováni a 
zhodnoceni zvlášť a to s ohledem na vzděláni, pohlaví, třeba i věk a zda je lze rozdělit na 
pravičáky a levičáky nebo ne. 



Rouah práce je přijatelný, teoretická i praktická část jsou vyvážené. Jar,yková a 
stylistkká úroveif je velmi dobrá, úprava rovněž. 

Otázky k diskusi pH obhajoW: 

• V čem spatřujete pHčiny toho, že mezi běžným obyvatelstvem přibývá sympatií zejm. 
s názory některých pravicových extrémistických skupin? 

• Jak by mohl typ sMla respondentťa (město, sídliště) ovlivnit výsledky šetfenl? 

• Výsledky Vám ukazují jistou souvislost postojii se vzdflánim. Jak si to vysvětlujete? 

• Kdo jsou ti s nejextremističtějšfmí názory ve Vašem vzorku respondentťa z hlediska 
věku, pohlaví a vzdělání? 

Výsled:'é hodnoceni: vel m i dob Je - v Ý bor D i! 

tj. s možností zlepšení u obhajoby, pokud studentka dobře zdiivodní připomínkované 
části 

/Il?aJub2~ 
V Praze dne 12. 9. 2009 Mgr. Marie Dvorná 


