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Posudek na Marek Řápek, Reflexe extrémně pravicových aktivit v tisku, 
bakalářská práce, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha 
2009, počítačový rukopis, 85s. 
 

   Téma práce je zajisté nosné, aktuální a potřebné. Analyticky zmapováno dosud 

nebylo. 

    Výsledný  text neodpovídá názvu práce. Posunul se od zadaného tématu 

k mnohem užší problematice. Nesleduje krajně pravicové aktivity v celé jejich 

různorodé škále, nemapuje hlavní krajně pravicové proudy celistvě. Popsal 

tiskovou odezvu na  protižidovské demonstrativní pochody v letech 2007 – 2008 

pouze  jednoho – neonacistického proudu krajní pravice.  

    Práce prokázala, že bakalant nezvládl zásady tvorby odborného textu.  Chybí 

úvod. Za něj zřejmě supluje první podkapitola první hlavy. V úvodu se autor 

nepokusil kriticky zhodnotit prameny a dosavadní stav poznání k sledované 

problematice. Závěr je pomýleně nazván čtvrtou hlavou (kapitolou) práce.  

    Struktura práce je zejména v druhé hlavě nadměrně atomizovaná. Podkapitoly 

musí tvořit souvislý text. Nemohou mít rozměr slovníkového hesla. Strukturace 

druhé hlavy ( název:Teoretická část) není logická. Autor do ní zařadil i popisný 

ateoretický přehled vývoje české ultrapravice. 

  Chybí seznam pramenů. Seznam odborné literatury není členěn podle abecedy a 

obsahuje chybné údaje (např.publikace M.Mareše, Pravicový extremismus a 

radikalismus v ČR nevyšla v roce 2000, ale r. 2003)  či zpotvořené jméno autora. 

Citace v seznamu literatury i poznámkovém aparátu neodpovídají  české 

bibliografické normě. Seznam použitých internetových materiálů není rozčleněn 

podle obsahu na prameny či odbornou literaturu. Jednotlivým internetovým 

adresám v seznamu i poznámkovém aparátu musí předcházet název použitého 

textu – jinak  není jasné co bylo použito; nadto text nelze dohledat a ověřit jeho 
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pravost a autorství. Tvar poznámek použitý bakalantem  (např. s. 38, 

pozn.11,12,13 a další) navozuje dojem, že četl autentické odborné statě v celém 

rozsahu, ve skutečnosti však přebíral jejich heslovitou interpretaci z publikace 

M.Mareše. Pozor –  toto „studijní zjednodušení“ může být vnímáno jako podvod. 

     Odstavce nejsou v souladu s normou a velmi často chybí, takže text není 

dostatečně stylisticky rozčleněn. Bakalářská práce zřejmě neprošla jazykovou 

korekturou. Hemží se četnými překlepy v písmenech (filosemitksy –s.44; 

komnetátor místo komentátor –s.15) a celých slovech ( méně někdo místo mne 

někdo – s.68; východu místo výchovu – s.13) a v příjmeních osob ( Z.Buaman 

místo Z.Bauman; J.Kaisl místo J.Kaizl; biskup Radovský místo Radkovský atd.). 

Jazykové chyby jsou v psaní velkých a malých písmen, interpunkci apod. 

Specifickou autorovou deformací českého jazyka pomocí angličtiny je důsledné 

oddělené psaní složených slov v případech, kdy tak nelze. Občasné vršení 

složitých toporných  souvětí vede k nesrozumitelnosti textu. 

   Dalším nedostatkem práce je teoretická nepřipravenost a povrchnost autora, jak 

v tematice mediální, tak v problematice krajní pravice. Autor vůbec nevnímá (na 

rozdíl od soudobé německé a americké literatury) do konfliktní hloubky 

problematicky  rozporuplnou manipulativní úlohu médií v současné demokracii. 

Své mediální klasifikace staví na autoritě Miroslava Šmída, aniž by uvedl jediný 

odkaz na tento zdroj. Jde o výroky ze školních přednášek či seminářů?  

    Krajní pravici bakalant vnímá prostřednictvím  příruček o extremismu určených 

pro praktickou potřebu  policie, státní a veřejné správy  a v nich publikované  

změti nesouvislých názorů západních odborníků na extremismus; relevantním 

zdrojem poučení je pro něho i Wikipedie (!). Přehled vývoje české krajní pravice 

v bakalářské práci představuje elementární, torzovitý a nepřesný kompilát 

z M.Mareše a J. Charváta (s.32-34). 

    V seznamu chybí odborná literatura, z níž by autor načerpal politologické a 

historické  znalosti ke krajně pravicovému myšlení. Krajně pravicové ideje a 

hodnoty určují  krajně pravicové aktivity.  Problematiku krajně pravicového 

myšlení a ideologií, včetně pro práci důležité typologie antisemitismu, bakalářská 

práce  prostě  pomíjí. Terminologie, kterou M.Řápek používá, je nepoučená 

politologickou vědou. Autor není s to pregnantně odborně odlišit různorodé druhy 

krajně pravicového nacionalismu (A.Heywood, P.Alter, G.M.Fredrickson aj.). 

S dělením na „ nacismus a ultranacionalismus“ odborná analýza  nevystačí. 
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Zmatečné hodnocení vykazují pokusy o definování  Národního korporativismu 

(s.35), nacionální či internacionální podstaty neonacismu (s.31, 48, 51).   

    Není –li autor schopen podat přesnou a celistvou klasifikaci znaků, které krajně 

pravicové proudy spojují, není pochopitelně ani schopen definovat znaky, jimiž se 

od sebe jednotlivé proudy krajní pravice v České republice odlišují (konzervativní 

integrální katolický proud lefebvristického směru (Právo a spravedlnost), 

pangermánský neonacismus, evropansky árijský a sociální národní socialismus 

Dělnické strany a český integrálně nacionalistický tradicionalismus Národní 

strany ). Autorovi se problematika  krajní pravice zužuje pomýleně  na „jasné“ 

neonacisty a Národní stranu, jejíž antinacismus nedokáže ani vysvětlit ani 

pochopit (s.80).     

   Bakalant neprokázal schopnost vlastní kritické analýzy. Nevím, zda je to 

neschopností vnímat realitu v rozporech a s nezbytnou kritickou skepsí nebo 

dopad apriorního normativního nesvobodného myšlení. Není s to se odpoutat od 

zažitých floskulí, i když jeho vlastní pramenný výzkum a fakta, která publikuje, 

jsou s nimi v rozporu. Zaznamenal jisté disproporce ve svých ideálních 

konformních předpokladech o nezávislosti, liberalismu a objektivitě etablovaných 

médií, ale nevyvozuje z nich žádné závěry, jak by bylo z hlediska vědecké kritické 

analýzy na místě. 

      Absence vlastního rozboru je patrná již v hlavě první, kapitola druhá, 

podkapitoly pět, šest, sedm. Výklad, připomínající torzovitý záznam přepsané 

přednášky (?) Miroslava Šmída, přejímá jeho strukturování tisku  a reklamní 

sebechválu editorů jednotlivých tiskovin jako objektivní danost. Ustálené lhaní se 

týká zejména údajné nezávislosti českého etablovaného tisku, jenž sice dnes není 

ve vlastnictví politických stran (mimo KSČM), ale působí diktát editorů, 

zahraničních vlastníků a ohled na zisk při prodeji produktů, politické zakázky, 

které mají i svůj korumpující rozměr. 

     Úsměvná je opakovaná charakteristika Respektu jako „časopisu s vysokým 

standardem nezávislé novinářské práce“ (s.18 atd.). Respekt vydává a vlastní 

velice jasně politicky profilovaná vlivná  pravicová kosmopolitní  elitářská 

skupina. V určitých etapách byl list napojen i  na  ministerstvo vnitra. Nechtěně 

sám autor dokumentuje neobjektivnost Respektu, když píše, že články o 

neonacismu jsou využívány k útokům proti socialistické a komunistické levici  či  

když Respekt mezinárodní  kontext globalizovaného neonacismu nedává ani tak 
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do souvislostí s krajní pravici v Německu a neonacistickými organizacemi a 

webovými centry  v USA, ale ve studenoválečnickém stylu padesátých let účelově  

s Putinovou Ruskou federací (65-66). Respekt sice dává slovo i druhé straně, ale 

jen jako součást následného zostuzení. Nepřipouští autorizaci a s textem zachází 

velmi svévolně a selektivně, přičemž využívá právního klimatu v České republice, 

kdy proti politickému bulváru nelze prosadit ochranu postižené osobnosti. M. 

Řápek nalezl v Respektu  „komplexnost informací z mnoha úhlů“ (s.67), aniž 

vnímá, že informace rádoby z více zdrojů  jsou poměrně brutálně selektovány ve 

jménu jednoho úhlu pohledu. 

      Nechápu, jak může autor označit další týdeník  Reflex  za liberální, když na 

informace o neonacismu, jak sám autor uvádí,  má monopol extravagantní 

extremista, který preferuje a vyzývá k pouličnímu fyzickému násilí – jako 

hlavnímu prostředku řešení politického konfliktu (s.72). Liberální postoj není 

pouze „jasný a odsuzující názor na totalitární a extremistické projevy“ (s. 78), jak 

soudí bakalant,  ale též vědomí, že demokracie, nemá-li se opět proměnit 

v autoritářskou kvazidemokracii,  není jen pro demokraty, ale pro všechny, i pro 

její odpůrce.  Odborník na problematiku krajní pravice těžko může souhlasit s 

tvrzením, že většinové deníky se snaží „podávat nestranné informace“ (s.78) o 

aktivitách krajní pravice , když běžně cejchují na neonacisty i tu část krajní 

pravice, která je sice rovněž protiliberální, protikosmopolitní, dokonce i místy 

rasistická, ale také rozhodně  protinacistická. 

      Práce obsahuje i věcné chyby. Krajní pravice není „heterofobní“ (s.27), ale 

homofobní. Neexistuje „křesťanská církev“ (43), ale v kontextu autorova textu 

katolická církev. Neonacisté usilovali o vstup o vyšších pater legální politiky již 

v období Národně sociálního bloku, nikoli až r. 2008 (s.36). Sociální obsah 

nacismu není „průsečíkem s levicí“ (s.37), ale se sociálním paternalismem 

klasického konzervativismu. Český antisemitismus sklonku 19. století nelze 

charakterizovat pouze jako lidový. 

   Práce má i své klady. Cením si rozboru reflexe v židovském tisku, i když bych 

očekával zaznamenání diferenciace mezi židovskými liberály a  ortodoxním 

vedením Židovské obce v postoji vůči obsahu antisemitské propagandy. Hodnotný 

je i rozbor stanovisek tisku KSČM.  Přínosem je i detailní analýza  antisemitismu 

Národního odporu. Tato podkapitola je  bohužel jedinou částí práce, kde autor 

využívá  prvořadé autentické prameny z okruhu krajní pravice. 
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    Výsledky práce mají i z výše uvedených důvodů malou výpovědní hodnotu bez 

většího významu pro praxi. S autorovým závěrem, že proti extremismu je třeba i 

mediálně bojovat, lze souhlasit. Právě jeho práce, od níž jsem očekával více 

kreativity a vnímání rozporů, měla ukázat, zda se tak děje efektivně. Zda 

senzacechtivá média, český sebestředný politický bulvár, nepodléhají nastraženým 

pastím extrémistů  s umně vytvořenými skandálními provokujícími činy a 

nepomáhají krajně pravicovým subjektům se zviditelňovat a stmelovat. Zda místo 

hlubších rozborů příčin  krajně pravicových aktivizačních témat, zvláště těch, 

která mají reálný rámec a jsou výsledkem chyb či nedostatků vládní politiky či 

veřejné správy, neprovádějí pouhou mediální proskribaci a kriminalizaci  ve stylu 

hanobení v dobré víře. Tato metoda, zvláště v krizových dobách, má  ve vztahu 

k občanům jen časově omezenou účinnost a  vždy se obrátí proti jejím původcům.  

     Text bakalářská práce Marka Řápka se odchýlil od  zadaného tématu; 

formální a jazykové zpracování práce ve více ukazatelích neodpovídá 

nezbytným bakalářským vysokoškolským standardům, autor přes některé 

dílčí pozitivní výsledky neprokázal adekvátní teoretickou připravenost a 

schopnost vlastní kritické analýzy problematiky.  Práci v předloženém znění 

nedoporučuji k obhajobě.  

 

 

 

                                                                           Prof. PhDr. JAN RATAJ, CSc.   
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