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Ve své bakalářské práci se autor zabývá politickým extremismem jako takovým a politickými
extrémy jakou součásti politického extremismu se smyslu subjektivního hodnocení politické
orientace obyvatel ČR na škále levice-pravice. V teoretické části práce se autor zaměřuje na
důvody, proč extremismus obecně se muže jevit jako jedna s hrozeb současné společnosti.
Zde autor vysvětluje pojem extremismu v některých možných interpretacích a definuje to
pojetí, které bude používat ve své práci. Uvádí základní formy projevu politického
extremismu, vice se rozepisuje o projevech politického levicového a pravicového extremismu.
Zde také autor vysvětluje, proč právě mládež je více náchylná k politicky extremistickým
názorům a zdůvodňuje základní hypotézu empirické části, kde testuje vztah mezi subjektivní
vzdálenosti politických názorů obyvatel ČR a jejích věkem.
Cílem empirické části práce je ověřit, zda subjektivní vzdálenost politických názorů
respondenta směrem od centristických ke krajním bodům politického spektra souvisí s věkem
respondenta.

V této hypotéze se základní předpoklad autora o tom, že mládež je více

extremistický naladěna v porovnáni se starší generaci nepotvrdil. Pak autor testuje vztah mezi
subjektivním hodnocením názorů respondenta na škále pravice-levice a věkem respondenta a
zjišťuje, že čím starší jsou respondenti, tím více levicové jsou jejích názory.
Poslední kapitola práci uzavírá.
Pozitiva práce


Práce je dobře strukturovaná



Autor korektně používá literaturu včetně cizojazyčné literatury



Výzkum je přehledně popsán



Autor dokázal korektně použit logistickou ordinální regresí a vyvaroval se
dezinterpretací výsledků.



Autor názorně zobrazil sledované vztahy v grafech v podobě konfidenčních intervalů.
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Autor si uvědomuje omezení empirické části výzkumu včetně problému třetích
proměnných.

Připomínky a otázky k obhajobě
 Ne vždy se podařilo oddělit pojem extrém politického spektra a extremismus, ačkoliv
k dobru autora je třeba říct, že tyto rozdíly byly nastíněny v teoretické části práce kde
byla také uvedená definice extremismu, kterou autor bude používat
 Teoretická část je velmi stručná v kapitolách, kde autor uvádí výsledky podobných
studií.
 V teoretické části se projevila určitá nevyváženost mezi prostorem věnovaným
politickým názorům mladé a starší generace ve prospěch mládeže. Více pozornosti by
si zasloužili popis politických názorů starších lidi.
 Formální stránka práce nese známky nedostatku časů. Tak u tabulek a grafů chybí
názvy, nebo pořádková čísla, u některých web stránek chybí datu, stažení (viz s. 35,
odkaz na zdroj dat).
Přes veškeré výhrady práci doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení v rozmezí trojky
až dvojky.
V Praze dne 22.5.2014

Ing. Inna Čábelková, Ph.D.
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