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Už samo východisko práce kolegy Dytrycha je aplikací teorie extremismu či toho, 
jakým způsobem sedimentovala do běžných stereotypů o politice: máme tady levý 
extrém, máme tady pravý extrém, tak je spolu porovnejme. Autorova značná 
empirická poctivost a píle vedla k tomu, že nám jeho práce velmi plasticky a 
přesvědčivě ukazuje, že se jedná o srovnávání velmi odlišných fenoménů. Jistá 
autorova odměřenost vůči práci s teorií vede k tomu, že z těchto výtěžků své práce 
nedokáže vyvodit silnější závěry.  
 
Autor analyzuje zásadně odlišné fenomény – na jedné straně skutečně mládežnickou 
organizaci mimoparlamentní ultrapravicové strany, na straně druhé spíše malý 
odštěpek kritický vůči velké, masové a parlamentní komunistické straně. Na jedné 
straně je spíše výpomoc a výchova kádrů, na straně druhé spíše distance a kritika 
z pozic ideologické pravověrnosti.  
 
Autor prošel se značnou pečlivostí dostupné materiály a zejména webové zdroje a 
provedl kvůli diplomové práci celkem 17 rozhovorů. Výsledkem je empiricky bohatá 
především deskriptivní práce zachycující hlavní charakteristiky sledovaných 
organizací, jejich vztah s „mateřskými“ (či macešskými) stranami a také pokoušející se 
analýzou rozhovorů i dalších zdrojů nastínit základní črty jejich identity. Text je velmi 
silně empirický, což je jeho síla i slabost – přepsané rozhovory, které obsahuje příloha, 
jsou nejen dokladem značné práce, již autor do svého textu investoval, ale také 
materiálem, z něhož by se domnívám se dalo při odvážnější interpretaci dalo právě 
v oblasti identity vytěžit i více. Přesto jsou právě pasáže o identitě členů daných 
organizací cenným výtěžkem, který alespoň částečně překračuje spíše deskriptivní 
charakter práce. 
 
Práce má v zásadě dobrou jazykovou úroveň, byť sem tam hyzděnou pravopisnými 
chybami (např. opakované velké R v sousloví „romská menšina“, s. 68). Autor také 
nerozdělil použitou literaturu a neoddělil od sebe odborné práce od textů samotných 
aktérů.  
 
Text je produktem značné píle a zájmu o téma. Přes všechny výtky splňuje požadavky 
kladené na tento typ prací. Navrhuji, aby byla obhájena se známkou velmi dobře.  
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