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Práce kolegyně Antlové se zabývá v současné době poněkud opomíjeným tématem 

stávajícího antifašismu. Zatímco krajní pravici je věnována mediální pozornost, krajní levice 

zůstává poněkud v pozadí veřejného zájmu. O to potěšitelněji je autorčino rozhodnutí. 

Práce se zaměřuje na textovou analýzu materiálů Antifašistické Akce (AFA) zveřejněné na 

jejím webu v období 2006-2010, přičemž si autorka klade výzkumnou otázku, zda a jakou 

ideologii lze identifikovat v textech AFA.  

Práce má velmi pěkný teoretický úvod, ve kterém autorka definuje pojmy jako je sociální 

hnutí a nové sociální hnutí a zabývá se i pojmy radikalismus a extremismus a věnuje se i 

stručnému představení politické ideologie anarchismu a historii Antifašistické akce v ČR.  

V praktické části se pak věnuje samotným textům zveřejněným na portálu AFA. Na rozdíl od 

poprvé předložené verze je zde vnímatelný psoun pozitivním směrem. Autorka nejprve 

představuje svou metodologii, kterou následně aplikuje na zkoumaný subjekt. V další části 

pak autorka předkládá samotnou analýzu jednotlivých textů a identifikace klíčových témat i 

jejich vzájemného vztahu.  

Autorka se zabývá celým obdobím existence portálu Antifa.cz, který pokrývá časový úsek od 

roku 2006 do současnosti. V jeho rámci autorka dělí zkoumané texty do několika kategorií, 

které zkoumá jak samostatně, tak i v jejich časové posloupnosti. Výsledkem je poměrně 

plastický obraz fungování AFA i její ideologie.  

Závěry, ke kterým autorka dochází, jsou logické a plně odpovídají formátu bakalářské práce.  



Autorka projevila schopnost práce se zadaným tématem, vlastní analytické činnosti i užívání 

pramenné základny a relevantních zdrojů. Práce tak splňuje nároky kladené na bakalářskou 

práci. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm výborně.  

Autorce bych položil na závěr dvě otázky k obhajobě: 

- Seznámila jste se během psaní práce s kritikou činnosti AFA zevnitř anarchistické 

scény (weby http://www.jaime.cz/ a http://2h.bloguje.cz/ ), které označují AFA za 

neanarchistickou organizaci na úrovni NGO. 

- Souhlasíte s touto kritikou? Pokud ne, jakým způsobem povedete protiargumentaci?  
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