
Posudek vedoucího práce na bakalářskou práci p. Marka ŘÁPKA Reflexe extrémně pravicových 

aktivit v tisku. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, 2009, 85 s. – 

  Bakalářská práce p. Marka Řápka se věnuje mimořádně závažnému problému reflexe 

vybraných extrémně pravicových aktivit v současném českém tisku (třem pochodům plánovaným 

pravicovými radikály na 10. listopad 2007, 17. leden a 1. březen 2008). Z tohoto vymezení cíle textu 

je zřejmé, že jeho autor zvolil příliš široký název. Zmíněný nedostatek by však snadno odstranil 

upřesňující podtitul. 

 Bakalářská práce zahrnuje vymezení cíle výzkumu, charakteristiku vzorku (autor pracoval 

se 195 texty jedenácti ideologicko-politicky různě profilovaných většinových i menšinových novin, 

časopisů a internetových serverů), popis správně zvolené metody. Návazná druhá kapitola spojuje 

– poněkud neorganicky – objasnění pojmu „extremismus“, popisy některé z teorií, které se 

příčinami jeho vzniku a vlivu zabývají, s charakteristikou současného pravicového extremismu 

v České republice. Závěrečná hlava pak zahrnuje vlastní výzkum: reflexi fenoménu v tisku (autor by 

měl ovšem upřesnit důvody, které ho vedly ke zvolenému strukturování třetí kapitoly). Za 

stručným závěrem následuje seznam použité literatury a pramenů, který ovšem autor neseřadil 

abecedně. 

 Silnou stránkou práce je – vedle aktuálního problému a relativně širokého vzorku – 

autorova schopnost postihnout hlavní tendence při reflektování extremismu jednotlivými 

periodiky a servery (s výjimkou Národní strany). Přesto vlastní analytickou část pokládám – 

z mnoha důvodů - za nedotaženou, závěry pak za zcela nepromyšlené. Domnívám se, že tento 

handicap vyplynul zčásti již z úvodních kapitol. Pan kolega se sice alespoň informativně seznámil 

s teoriemi masmédií, na vlastní výzkum je však neaplikoval. Jen těžko by jinak mohl tvrdit, že 

Mladá fronta a Lidové noviny jsou nestranné, že podávají jen informativní zpravodajství. V části 

věnované vzorku nedošlo vždy k důslednému odlišení sebeprezentace subjektu, jejího hodnocení 

nezávislým (konkurenčním) zdrojem, případně hodnocení ze strany Policie České republiky. Autor 

se tak ochudil o možnost důsledně srovnávat reflexi extremismu v příslušném periodiku, serveru s 

jeho deklarovaným i skutečným charakterem. Větší pozornost měla být věnována i čtenářské 

základně textů. redaktorským osobnostem, právě tak jako charakteru sdělení (šlo o reportáže, 

zprávy …), jejich umístění v periodikách apod. V části věnované vymezení pojmu by bylo bývalo 

užitečné objasnit i pojem nacionalismus, neonacismus a neofašismus, antisemitismus a 

antisionismus. I tato nedůslednost se posléze autorovi vymstila. Ve své analýze totiž používá 

zmíněné termíny zpravidla nereflektovaně, nebo dokonce špatně. Nedostačující je i počet titulů, na 

nichž pan kolega vybudoval svou charakteristiku současného pravicového extremismu. Jakmile 

ovšem chybí např. práce L. McGowana Radikální pravice v Německu (Praha 2002), chybí i 

vědomosti nutné k analýze reflexe přesahů extrémní pravice z Německa do České republiky. Je 

škoda, že autora nezaujala ani další základní díla o českém fašismu a extrémní pravici (Gregorovič, 

Moulis, Pasák, Sládek; Nolte, Winock, Dvořáková, Lylová atd.), jeho analýzu by to nepochybně 

prohloubilo. Paralelně by odpadly i některé neuvážené soudy. Obdobné je to i v případě rozboru 

židovského tisku. Např. si nemyslím, že „loajalita ke státnímu aparátu je do jisté míry 

pravděpodobně výsledkem“ českožidovské asimilace (s. 43). Obdobně i vstřícný vztah menšiny 

k tolerantním osobnostem nebyl pouze českožidovskou záležitostí (s. 44). Za závažnější však 

považuji probleskující nedostatečný odstup od deklarací zkoumaných subjektů a jejich skutečných 

aktivit. Na s. 48 autor píše, že: „Národní strana má v názvu také slovo odkazující k nacionalismu, 



zde ale není odkazováno na nacionalismus sociální/mu/, ale spíše k nacionalismu ve smyslu 

vlastenectví, (v) případě této strany k nacionalismu v jeho extremistické podobě“.  I když pominu 

nesmyslnost takovéhoto tvrzení, nemohu souhlasit s autorovým mechanickým propojením 

sebedeklarace strany jako obhájkyně národních tradic a jejího údajného odsudku pravicového 

extremismu (ostatně: analýza textů Národní strany chybí).  Kdyby se autor seznámil s ideologickým 

světem českého antisemitismu, zjistil by, že jde v případě plamenné obhajoby všeho údajně 

národního a tradičního o běžné verbální klišé extrémní pravice. Složitější je i poměr levice 

k antisemitismu a k pravicovému extremismu; postoje KSČ nelze vyčerpat jen Slánského procesem 

(s. 60-61). 

 Zcela se pak nepovedl závěr, v němž nejsou dostatečně diferencovány přístupy jednotlivých 

subjektů k extrémní pravici a příčiny takovéto reflexe. Autor naopak dospívá k překvapivému 

závěru, že – až na výjimky – se v reflexi extremismu neprojevuje ideologická profilace jednotlivých 

tiskovin. Správně určené tendence psaní se této tezi pochopitelně vzpírají. Jistý chvat, s nímž byla 

práce dokončována, se projevil i v občas chybějících odkazech a především ve velkém množství 

gramatických chyb, které prostoupily celý text. 

 Závěr: pan kolega si vybral aktuální, na interpretaci nesmírně obtížné a na čas náročné 

téma. Při jeho zpracování projevil píli a houževnatost při shromažďování materiálu, bystrost při 

postižení základních tendencí, s jejichž pomocí se vztahuje tisk (server) k fenoménu extrémní 

pravice. Na druhé straně však opominul množství základních titulů k problematice, nevyjasnil si 

základní pojmy, s nimiž pracoval, nedokázal na svůj materiál aplikovat literaturu z oblasti teorie 

médií, ve své analýze se dopustil řady zjednodušení, nepřesností a omylů. Jeho celkový výkon 

hodnotím na hranici velmi dobré a dobré (zohledňuji tak nesmírnou obtížnost problému). 

V Praze 19. srpna 2009                                                                         doc. PhDr. Blanka SOUKUPOVÁ, CSc. 

 


