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Radek Mojžíš si vybral pro svou diplomovou práci vysoce aktuální téma, které se v české odborné 

literatuře zatím nedočkalo odpovídající pozornosti – důvody, dynamika a výsledky vývoje hnutí 

PEGIDA v Sasku a zejména Drážďanech.   

Práce se svou formou zpracování nachází na pomezí mezi oborem soudobých dějin a politologické 

analýzy. Autor v úvodu zasazuje téma do kontextu výzkumu populismu, vysvětluje logickou 

strukturu práce a představuje nejnovější a poměrně rozsáhlou odbornou literaturou, již ve své práci 

použil. První kapitola zařazuje hnutí PEGIDA do souvislostí historického, společensko-politického a 

hospodářského vývoje Saska. Druhá kapitola charakterizuje jednotlivé fáze vývoje hnutí, analyzuje 

jeho programové dokumenty a vztahy s blízkými politickými subjekty – Alternativou pro Německo a 

NPD. Třetí kapitola využívá dosud málo využívané zdroje (GOOGLE TRENDS a FANPAGE KARMA), 

umožňující upřesnit dosah hnutí ve společnosti. Čtvrtá kapitola se věnuje tradičním instrumentům 

politických aktivit hnutí, zejména demonstracím, jejich rozsahu a struktuře účastníků. Závěr shrnuje 

charakteristiku hnutí a vysvětluje, proč se mu nepodařila transformace v politickou stranu.   

Práce do jisté míry zaplňuje dosavadní mezeru v české akademické literatuře. Prezentuje historický 

a společenský kontext vzniku PEGIDA, hlavní faktory, které ovlivňovaly její vývoj – specifika vývoje 

společnosti a politiky v Sasku, vliv uprchlické krize jako hlavního stimulu pro růst a dočasný úspěch 

hnutí, vnitřní rozpory ve vedení PEGIDA a problematickou vůdčí osobnost hnutí, Lutze Bachmanna, 

vztahy s AfD. Jako zajímavá ilustrace vývoje dosahu hnutí se jeví použité instrumenty GOOGLE 

TRENDS a FANPAGE KARMA, které potvrzují svými daty výkyvy v popularitě hnutí a zájmu o něj. 

Název poslední kapitoly „PEGIDA Offline..“ je poněkud zavádějící a přesahuje do publicistické roviny, 

pro účel diplomové práce by se očekával konvenčnější titulek.   

Práce je psána dobrým jazykem, ale měla projít pečlivější redakcí, obsahuje řadu gramatických a 

stylistických chyb. Některé pasáže práce mají příliš popisný charakter, autor mohl posílit analytický 

a zobecňující pohled, zejména s použitím konceptů z použité odborné literatury.  

Navrhuje se, aby se autor během obhajoby rozvinul např. myšlenku specifiky saské politiky 

v německém federálním systému a celonárodní politice (důraz na specifiku Svobodného státu Sasko, 

tendenci udržovat kritický odstup od federální vlády a federálního vedení politických stran atd.) a 

její vliv na vznik a podporu hnutí PEGIDA. 

Navrhuje se přijmout práci k obhajobě a v případě jejího úspěšného průběhu ji ocenit stupněm velmi 

dobrý.  
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