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Marek Lisý si pro svou diplomovou práci zvolil politicky i akademicky vysoce profilové téma, jež zatím
takto komplexně nebylo zpracováno v české literatuře. Předkládá podrobnou a pečlivou analýzu
širokého spektra témat, která definují pravicový extremismus v Německu obecně a specificky pak
v zemi Sasko.
Zdařilá struktura práce zasazuje téma do historického kontextu a ukazuje jeho současnou
dynamickou podobu, přičemž v každém úseku vyzdvihuje jeho společenskou nebezpečnost, jež je
někdy v obecném vnímání pravicového extremismu vnímána poněkud zjednodušeně.
V úvodu autor jasně vymezuje své téma, představuje metodologii práce jako jedinečnou
jednopřípadovou studii, která se snaží analyzovat téma ve všech jeho podstatných aspektech.
Vyhodnocuje dostupnou odbornou literaturu i publicistiku, představuje strukturu práce, která
umožňuje téma logicky a důsledně rozvíjet.
V druhé kapitole pak autor vytváří historický kontext současného jevu tím, že ukazuje jeho původ již
v době 80.let v NDR. Třetí kapitola již podrobně analyzuje jednotlivé aspekty vývoje pravicového
extremismu v Sasku od roku 1990, představuje přitom všechny podstatné organizační a programové
podoby tohoto fenoménu. Vpravdě novátorská je kapitola čtvrtá, která přináší podrobný rozbor
nejrůznějších projevů subkultury pravicového extremismu (přínosem jsou i názorné příklady uvedené
v příloze). Závěrečná kapitola se věnuje právním aspektům zkoumaného fenoménu, včetně
přijímaných opatření ze strany státní moci. Autor přitom velmi správně poukazuje na omyl, kdy je
pravicový extremismus vnímán zúženě jako politický a právní problém a tedy jako předmět činnosti
státních orgánů, přičemž je opomíjen jeho společenský charakter a tedy i potřeba, konfrontovat se
s ním na obecně společenské i individuální úrovni. Závěr pak zdařile shrnuje bohaté poznatky práce.
Předkládaná práce je příkladem velmi kvalitně, samostatně a novátorsky zpracované diplomové
práce, která má navíc výrazný a chvályhodný společensky angažovaný charakter. Je psána velmi
dobrým jazykem a neobsahuje téměř žádné chyby. Jako taková si zasluhuje publikaci, aby se s ní
mohla seznámit odborná i širší zainteresovaná veřejnost.
Z uvedených důvodů oponent navrhuje přijmout práci k obhajobě a ocenit ji jako výbornou a
navrhnout na pochvalu děkana fakulty.
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