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Práce kolegyně Antlové se zabývá opomíjeným tématem současného 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 jakož i stručnému 

představení politické ideologie anarchismu.  

V praktické části se pak věnuje samotným textům zveřejněným n portálu AFA. Autorka 

představuje svou metodologii, kterou ale bohužel ve zbytku práce již neuvádí (a uvádí jen její 

výsledky), což je skutečně a práci by to významně prospělo. Právě analýza jednotlivých textů 

a identifikace klíčových témat i jejich vzájemného vztahu by posunula celou práci významně 

k pozici odborné činnosti. Vzhledem k tomu, že nás autorka seznamuje jen s výsledky své 

práce a nikoli jejím průběhem se poněkud ztrácí možnost sledovat a kriticky hodnotit 

jednotlivé závěry, ke kterým autorka dochází. Ideologie AFA je de facto představena během 

jednotlivých podkapitol, aniž by byla souhrnně zhodnocena v samostatném závěru. 

V některých momentech pak autorka příliš vychází z materiálů samotné AFA bez snahy o 

kritický přístup (nutno ale zdůraznit, že se to nestává příliš často). 

Závěry, ke kterým autorka dochází jsou akceptovatelné, ale jak jíž bylo řečeno, je trochu 

škoda, že je nezávislý čtenář nemůže více ověřit.  



Práce má velmi dobrou teoretickou část a metodologickou kapitolu části praktické. Samotná 

praktická část pak stojí poněkud ve stínu obou částí předcházejících.  

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. Vzhledem k výše uvedeným výhradám však nemohu, ač mne to mrzí, ohodnotit práci 

lépe než stupněm velmi dobře.  

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?  

 

Jan Charvát 


