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Tomáš Fridrich si ve své bakalářské práci „Neinstitucionalizovaný politický 

protest v NDR a v nových spolkových zemích: od pondělních demonstrací 
k levicovému a pravicovému extremismu“ klade za cíl odpovědět na otázku, jaký 
vliv měla zkušenost s účastí na politických protestech proti režimu v Německé 
demokratické republice na německé obyvatelstvo a jeho případný další 
neinstitucionalizovaný politický protest v 90. letech 20. století.  

Práce je logicky členěna na 4 hlavní kapitoly – po úvodní kapitole, která 
nastiňuje vymezení práce v současném vědeckém diskurzu – autor se hlásí 
k relativně nové disciplíně politické sociologie – výzkumu konfliktů 
(Konfliktforschung) -  a kritickým vypořádáním se s dostupnou literaturou, následují 
kapitoly, které se zabývají politickým protestem a opozicí v NDR a pravicovým a 
levicovým extremismem. Struktura kapitol je podobná a usnadňuje orientaci v textu 
– po definici jednotlivých pojmů následuje popis situace před rokem 1989 a její vývoj 
po sjednocení. Text se vždy snaží akcentovat klíčovou otázku z úvodu, tedy jak 
ovlivnila účast na tomto typu protestu další směrování politického protestu. 
Zajímavou částí práce je i mediální odezva těchto událostí v českých médiích 
(Kapitola  V.). Tomáš Fridrich zde podrobně zmapovat články k tématu v týdeníku 
Respekt v období 1990 – 1993.  

Autor vychází z celé řady odborné sekundární literatury(s. 41 – 45), kterou 
také kriticky zhodnotil (kapitola I.II.  „Struktura textu a použitá literatura“). Dobře se 
mu podařilo vypořádat i s definicí jednotlivých termínů pro práci klíčových 
(neinstitucionalizovaný politický protest, pravicový a levicový extremismus atd.). 
Práce je pečlivě zpracovaná, oceňuji i zařazení tabulek, které vizuálně dokládají 
popsané trendy.  Bohužel chybí jejich závěrečný seznam. 

Tomáš Fridrich ve své práci, která odpovídá nárokům na bakalářskou práci 
kladeným, splnil cíl, který si předsevzal, a došel k zajímavému závěru: účast na 
protestech z roku 1989 neměla vliv na další neinstitucionalizovaný politický protest 
v nových spolkových zemích.   

Práci  navrhuji  hodnotit známkou výborně. 
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