Posudek na diplomovou práci Pavla Fanty „Politický
extremismus ve vztahu k věku v ČR“
FHS UK
Tématem diplomové práce je souvislost mezi jedním určitým aspektem politického postoje a věku,
studovaná podle souvislosti sebezařazení respondentů výzkumu veřejného mínění na pravolevé škále s
jejich věkem. První sledovaná hypotéza se týká extremismu, pojatého jako zařazení se na libovolný z
krajů škály, druhá hypotéza zohledňuje rozdíl mezi pravou a levou stranou škály. Autor bere v potaz i
další pomocné proměnné. Práce začíná teoretickým úvodem, v němž jsou s pomocí literatury
představeny klíčové užívané pojmy.
Z akademického hlediska je práce vcelku přijatelná, autor náležitě odkazuje a dokládá své teze
výsledky provedené sekundární analýzy dat. Stylisticky je práce nevyzrálá a obsahuje drobné chyby a
nepatřičné obraty.
Za nejvýznamnější považuji na práci prokázání schopnosti zpracovat zvolené téma: vyjasnit používané
pojmy, formulovat hypotézy, ty prozkoumat a výsledek shrnout.
K práci mám ale následující připomínky:
● Není mi jasné, proč je sebezařazení se k prostředku škály vykládáno jako podpora hlavních rysů
současného politického režimu. Ani mi není jasné, jak si tuto podporu autor představuje: jako
spokojenost se současným stavem, jak jej respondenti vnímají, jaký opravu je, nebo jaký má
podle dominantní ideologie být?
● Považuji za neobratnou formulaci, podle níž pramení antisemitismus z nacismu (s. 19).
● V kapitole “Mládež jako nejohroženější sociální skupina” autor opouští styl odborné práce, uvádí
nepodložená nebo prázdná prohlášení, např. “Myslím, že situaci je třeba řešit. Mládež znamená
novou generaci, budoucnost.” (s. 22)
● Místy jsou gramatické chyby výrazné, např. ve výrazu “... jedinci, jež jsou znuděný…” (s. 23)
jsou dvě chyby.
● Jednoduchost použitého statistického modelu by měla být vyvážena propracovanějším
zdůvodněním (než je na s. 36) toho, že sebezařazení se na škále má smysl brát jako indikátor
sledovaného jevu, to v práci ale chybí.
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení velmi dobře až dobře.
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