
Oponentský posudek na bakalářskou práci sl. Zuzany ANTLOVÉ: Obsahová 
analýza webových stránek Antifašistická akce. UK v Praze, Fakulta 
humanitních studií, Praha 2011, 57 s. – 

Vedoucí práce: Mgr. Jan Charvát, M. A., PhD. 

 

 Bakalářská práce sl. Antlové je věnována závažnému problému tzv. českého 
levicového extremismu. Její autorka ji rozdělila na část „teoretickou“ a „výzkumnou“. 
V „teoretické“ části sl. Antlová velmi stručně načrtla kořeny tzv. nových sociálních hnutí a na 
základě několika titulů odborné literatury se snažila vysvětlit některé z pojmů, které 
považovala pro svou práci za klíčové. „Výzkumná“ část, tzn. jádro práce, měla být podle 
autorčiny úvodní deklarace obsahovou analýzou webových stránek Antifašistické akce jako 
nejvýraznějšího představitele radikálního antifašistického hnutí. 

 První věc, kterou je třeba autorce vytknout, je nedostatečná propojenost obou částí. 
Tím ovšem diskutabilnost první části práce nekončí. Autorka totiž pominula mnoho 
základních titulů k levicovému radikalismu i k neonacismu. Připomeňme alespoň následující 
tituly: Harald Bergsdorf, Extremisté bez masky: porovnání levicově a pravicově 
extremistických stran (Praha 2004), Hans Josef Horchem, Extremisten in einer 
selbstbewu3ten Demokratie (Freiburg 1975), Helga Grebing, Linksradikalismus gleich 
Rechtradikalismus: eine falsche Gleichung (Stuttgart 1973), Norberto Bobbio, Rechts und 
links: Gründe und Bedeutungen einer politischen Unterscheidung  (Berlin 1994), Ron Jacobs, 
Weather Underground (Praha 2010, Nicholas Goodrick-Clarke, Černé slunce: árijské kulty, 
esoterický neonacismus a politika identity (Praha 2006), Jan Chmelík, Symbolika 
v extremistických hnutích (Praha 2005), Ray Hill, The other face of terror: inside Europe´s 
neo Nazi network (London 1988), Arno Plack, Wie oft wird Hitler noch besiegt? 
Neonazismus und Vegangenheitsbewältigung (Frankfurt 1985) atd. Citelně postrádáme i 
odkaz na Zprávu o stavu pravicového extremismu v ČR (2004) s úvodem od Ondřeje Cakla a 
Kláry Kalibové nebo Dovedu to pochopit?: hrozby neonacismu (Praha 2008) editorky Dany 
Gabalové. Již před minulou obhajobou byly kolegyni doporučeny práce historika Jana Rataje, 

jednoho z našich znalců pravicového extremismu, věnujícího se  − mimo jiné − rozlišení mezi 
neofašismem a neonacismem a historické práce zasvěcené minulosti antifašistického hnutí. 
Pokud by se autorka chtěla tématu věnovat vážně, musela by se vyrovnat i s marxistickými a 
pseudomarxistickými pracemi o neofašismu a neonacismu, jakkoliv připouštím, že toto je již 
nadstavbový požadavek. Za podstatně závažnější ovšem pokládám malou promyšlenost 
„teoretické“ části a již zmíněnou nepropojenost s pokusem o vlastní mikroanalýzu (pomíjím 
přitom, že autorka téměř neodkazuje na stránky knih, z nichž své výpisky přejímá). Kdyby 
pak kolegyně zalistovala Akademickým slovníkem cizích slov (Praha 1998), nemusela by 
tvrdit, že se pojem antifašismus (neonacismus) ani ve slovnících nenachází (s. 12). 

 Ve druhé části práce autorka deklarovala „analýzu internetových stránek“, obsahovou 
analýzu, přičemž „hlavní těžiště práce spočívá /podle ní/ v kvantitativním porovnávání 
témat“. Jakkoliv se nedomnívám, že lze rezignovat (pominu-li několik popisných náběhů) na 



kvalitativní výzkum, i deklarovaná kvantitativní analýza je udělána nedůsledně a špatně. 
Autorka totiž pouze spočítala hlavní témata textů v jednotlivých letech, aniž by je dala do 
důsledné souvislosti s děním na politické scéně. Obávám se však, že i vlastní kategorizace je 
zavádějící. Pokud má čtenář možnost něco z internetových stránek o Antifašistické akci 
zjistit, tak pouze z popisu obsahu jednotlivých textů, které občas autorka přináší, případně 
z občasného zobecnění témat textu; celkově však „obsahová analýza“ působí bezradně a klade 
na čtenáře, který chce vybudovat svou charakteristiku organizace, značné nároky. Text je 
rozbitý, a řada bystřejších postřehů tak může zapadnout. Metodu komparativní, která by se 
nabízela, pak autorka ani nezmiňuje, ani neaplikuje. 

Závěr: Předkládané práci s mimořádně zajímavým problémem neupírám jistou pracnost při 
vyhledávání a četbě textů, její autorka mě však nepřesvědčila, že si dobře osvojila metodu a 
že dokáže promýšlet odbornou literaturu. Práce podle mě zůstala na hranici průchodnosti; její 
jedinou silnou stránkou je závěrečné promyšlení změn v obecné strategii prezentace 
organizace (s. 49). Pokud se ovšem kolegyně bude věnovat v dalších letech nestudijním 
aktivitám, jsem ochotna uzavřít tento druhý pokus jako dobrý ve spodním bodovém pásmu. 
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