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POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 
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Název práce: Pravicový extremismus v ČR optikou morální paniky 

Vedoucí práce: Doc. Milan Tuček, CSc 

Oponent/tka:  

Navržené hodnocení: výborně 
 
 
 
Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 
podle níže uvedených kritérií. 
 
1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 
strukturována? 
 
Práce si klade za cíl analyzovat současný pravicový extremismus pomocí konceptu morální paniky. 
Takto zformulovaný cíl je vodítkem podrobného rozboru mediálního obrazu řady událostí, které 
byly v letech 2007-2010 spojeny s vystoupením pravicových extrémistů. Práce má přehlednou a 
logickou strukturu. V úvodu autorka rozebírá vymezení extremismu a podává přehled o situaci 
v ČR, poté se podrobně zabývá konceptem morální paniky. V analytické části práce metodou 
kvalitativní analýzy dokumentů se autorka věnuje vybraným událostem spojeným s vystoupením 
extrémní pravici, ja byly prezentovány v deníku MfD.  
 
 
2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 
 
Autorka se opírá o rozsáhlou literatury především cizojazyčnou. Diskuse koncepce morální paniky 
je téma, která zatím nebylo českými autory zpracováno. 
 
 
3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy?  
 
Autorka stála před problémem, které mediální prezentace událostí spojených s pravicovým 
extremismem zahrnout do analýzy. Myslím, že volba článků z deníku MfD je v práci dostatečně 
vysvětlena a obhájena. Kvalitativní analýza dokumentů je nepochybně vhodná metoda k dosažení 
cílů práce. Je provedena s velkou pečlivostí, s dostatečným nadhledem a přiměřenou prezentací 
„dat“ v textu.  
 
 
4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 
 
Závěry jsou precisně vyargumentované díky  ukázkovému využití metody kvalitativní analýzy 
textů. 
 
 
 
5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 
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6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      
 
Práce má všechny formální náležitosti. Její rozsah převyšuje požadovanou normu téměř 
dvojnásobně, přitom ale neobsahuje něco opravdu zbytného. Přes svůj rozsah je práce velice čtivá a 
autorce se daří po celou dobu udržet pozornost čtenáře. Je to i díky jazykové úrovni textu. 
 
 
7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 
 
 
 
 
8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 
 
Dá se říci, že morální panika, která je v médiích přítomna při prezentaci pravicového extremismu, 
může vést k posílení lhostejnosti české veřejnosti k jeho projevům?   
 
Naplňuje prezentace pravicového extremismu v bulváru také koncept morální paniky? 
 
 
Celkové hodnocení práce: 
 
Práce velice fundovaně rozpracovává konstrukci vážného politického jevu či závažné události 
v mediálním prostoru. Opírá se důkladnou diskusi konceptu morální paniky a podrobnou analýzu 
mediálních sdělení o konkrétních událostech vystoupeních pravicových extrémistů.. Jde o 
myšlenkově vyzrálý text, který by měl být publikován. 
Doporučuji hodnocení výborně a navrhuji práci na ocenění děkanem. 
 
Datum:          Podpis: 


